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Deuteronômio Capítulo 1 

ָרֵאל   1 ל־ָכל־ִישְּ ה אֶּ ר ֹמשֶּ ר ִדבֶּ ָבִרים ֲאשֶּ ה ַהדְּ ֵאלֶּ

ֵדן ַבִמדְּ  ר ַהַירְּ ֵעבֶּ ר ָבֲעָרָבה מֹול סּוף ֵבין־ָפאָרן  בָ בְּ

ִדי ָזָהב׃ ָלָבן ַוֲחֵצֹרת וְּ ל וְּ  ּוֵבין־ֹתפֶּ

ְך ַהר־ֵשִעיר ַעד ָקֵדש    2 רֶּ ַאַחד ָעָשר יֹום ֵמֹחֵרב דֶּ

ֵנַע׃  ַברְּ

ָחד    3 אֶּ ש בְּ ֵתי־ָעָשר ֹחדֶּ ַעשְּ ָבִעים ָשָנה בְּ ַארְּ ִהי בְּ ַויְּ

נֵ  ל־בְּ ה אֶּ ר ֹמשֶּ ש ִדבֶּ ר ִצָּוה  י יִ ַלֹחדֶּ ֹכל ֲאשֶּ ָרֵאל כְּ שְּ

הָוה ם׃ יְּ  ֹאתֹו ֲאֵלהֶּ

ר יֹוֵשב    4 ְך ָהֱאֹמִרי ֲאשֶּ לֶּ ַאֲחֵרי ַהֹכתֹו ֵאת ִסיֹחן מֶּ

ר־יֹוֵשב   ֲאשֶּ ַהָבָשן  ְך  לֶּ מֶּ עֹוג  ֵאת  וְּ בֹון  שְּ חֶּ בְּ

ִעי׃ רֶּ דְּ אֶּ ָתֹרת בְּ ַעשְּ  בְּ

ֹמשֶּ   5 הֹוִאיל  מֹוָאב  ץ  רֶּ אֶּ בְּ ֵדן  ַהַירְּ ר  ֵעבֶּ בֵ בְּ ֵאר  ה 

ת־ַהתֹוָרה ַהזֹאת ֵלאֹמר׃   אֶּ

ם    6 ֹחֵרב ֵלאֹמר ַרב־ָלכֶּ ר ֵאֵלינּו בְּ הָוה ֱאֹלֵהינּו ִדבֶּ יְּ

ת ָבָהר ַהזֶּה׃ בֶּ  שֶּ
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ֵכָניו    7 ל־ָכל־שְּ אֶּ ם ּוֹבאּו ַהר ָהֱאֹמִרי וְּ עּו ָלכֶּ נּו ּוסְּ פְּ

ץ   רֶּ אֶּ ַהָים  חֹוף  ּובְּ ב  ּוַבנֶּגֶּ ֵפָלה  ּוַבשְּ ָבָהר  ָבֲעָרָבה 

ָבנֹון ַעד־ַהָנָהר הַ כְּ הַ  ַהלְּ ָרת׃ַנֲעִני וְּ ַהר־פְּ  ָגֹדל נְּ

ת־  8 שּו אֶּ ץ ֹבאּו ּורְּ ת־ָהָארֶּ ם אֶּ ֵניכֶּ ֵאה ָנַתִתי ִלפְּ רְּ

ָרָהם   ַאבְּ לְּ ם  ַלֲאֹבֵתיכֶּ הָוה  יְּ ַבע  ִנשְּ ר  ֲאשֶּ ץ  ָהָארֶּ

ם׃ ָעם ַאֲחֵריהֶּ ַזרְּ ם ּולְּ ַיֲעֹקב ָלֵתת ָלהֶּ ָחק ּולְּ ִיצְּ  לְּ

ם בָ   9 ַבִדי  ת ַהִהוא ֵלאֹמר לֹא־אּו עֵ ָוֹאַמר ֲאֵלכֶּ ַכל לְּ

ם׃ שְּ  כֶּ תְּ  ֵאת אֶּ

ַהיֹום    10 ם  כֶּ ִהנְּ וְּ ם  כֶּ תְּ אֶּ ָבה  ִהרְּ ם  ֱאֹלֵהיכֶּ הָוה  יְּ

ֵבי ַהָשַמִים ָלֹרב׃  כֹוכְּ  כְּ

ף    11 לֶּ ם אֶּ ָככֶּ ם  ֲעֵליכֶּ ֹיֵסף  ם  ֲאבֹוֵתכֶּ ֱאֹלֵהי  הָוה  יְּ

ם׃  ר ָלכֶּ ר ִדבֶּ ם ַכֲאשֶּ כֶּ תְּ ָעִמים ִויָבֵרְך אֶּ  פְּ

ם ּוַמשַ ָכה אֶּ ֵאי 12 ֲחכֶּ ַבִדי ָטרְּ ם׃ ָשא לְּ כֶּ ִריבְּ ם וְּ  ֲאכֶּ

ִויֻדִעים    13 ֹבִנים  ּונְּ ֲחָכִמים  ֲאָנִשים  ם  ָלכֶּ ָהבּו 

ם׃ ָראֵשיכֶּ ם ַוֲאִשיֵמם בְּ ֵטיכֶּ ִשבְּ  לְּ

ָת    14 ר־ִדַברְּ רּו טֹוב־ַהָדָבר ֲאשֶּ ַוַתֲענּו ֹאִתי ַותֹאמְּ

 ַלֲעשֹות׃
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ת־ָראֵשי   15 אֶּ ַקח  ֲחָכִמיםשִ   ָואֶּ ֲאָנִשים  ם  ֵטיכֶּ   בְּ

ֲאָלִפים   ָשֵרי  ם  ֲעֵליכֶּ ָראִשים  ֹאָתם  ֵתן  ָואֶּ ִויֻדִעים 

ִרים   ֹשטְּ ָשֵרי ֲעָשֹרת וְּ ָשֵרי ֲחִמִשים וְּ ָשֵרי ֵמאֹות וְּ וְּ

ם׃  ֵטיכֶּ ִשבְּ  לְּ

ם ָבֵעת ַהִהוא ֵלאֹמר ָשֹמַע    16 ֵטיכֶּ ת־ֹשפְּ ָוֲאַצּוֶּה אֶּ

תֶּ  ַפטְּ ּושְּ ם  ּוֵבין־ָאחִ ם  ֵבין־ֲאֵחיכֶּ ֵבין־ִאיש  ק  דֶּ יו  צֶּ

 ּוֵבין ֵגרֹו׃

ַכָגֹדל   17 ַכָקֹטן  ָפט  ַבִמשְּ ָפִנים  לֹא־ַתִכירּו 

ָפט   ַהִמשְּ ִכי  ֵני־ִאיש  ִמפְּ ָתגּורּו  לֹא  ָמעּון  ִתשְּ

ִרבּון   ַתקְּ ם  ִמכֶּ ה  שֶּ ִיקְּ ר  ַהָדָבר ֲאשֶּ וְּ ֵלאֹלִהים הּוא 

ִתיו׃ ַמעְּ  ֵאַלי ּושְּ

תְּ ֲאצַ וָ   18 אֶּ אֵ ּוֶּה  ַהִהוא  ָבֵעת  ם  ָבִרים  כֶּ ָכל־ַהדְּ ת 

ר ַתֲעשּון׃  ֲאשֶּ

ַהָגדֹול    19 ָבר  ָכל־ַהִמדְּ ֵאת  ְך  ַוֵנלֶּ ֵמֹחֵרב  ַוִנַסע 

ָהֱאֹמִרי   ַהר  ְך  רֶּ דֶּ ם  ִאיתֶּ רְּ ר  ֲאשֶּ ַההּוא  ַהנֹוָרא  וְּ

ָקֵדש   ַעד  ַוָנבֹא  ֹאָתנּו  ֱאֹלֵהינּו  הָוה  יְּ ִצָּוה  ר  ַכֲאשֶּ

נֵ בַ   ַע׃רְּ

ָבאתֶּ   20 ם  ֲאֵלכֶּ ר־ָוֹאַמר  ֲאשֶּ ָהֱאֹמִרי  ַעד־ַהר  ם 

הָוה ֱאֹלֵהינּו ֹנֵתן ָלנּו׃  יְּ
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ץ ֲעֵלה    21 ת־ָהָארֶּ ָפנֶּיָך אֶּ יָך לְּ הָוה ֱאֹלהֶּ ֵאה ָנַתן יְּ רְּ

יָך ָלְך ַאל־ִתיָרא   הָוה ֱאֹלֵהי ֲאֹבתֶּ ר יְּ ר ִדבֶּ ֵרש ַכֲאשֶּ

ַאל־ֵתָחת׃  וְּ

בּון ֵאַלי כֻ   22 רְּ כֶּ ַוִתקְּ ָחה אֲ לְּ לְּ רּו ִנשְּ ָנִשים  ם ַותֹאמְּ

ָיִשבּו ֹאָתנּו ָדָבר   ץ וְּ ת־ָהָארֶּ רּו־ָלנּו אֶּ פְּ ַיחְּ ָפֵנינּו וְּ לְּ

ר ָנבֹא   ָעִרים ֲאשֶּ ֵאת הֶּ ה־ָבּה וְּ ר ַנֲעלֶּ ְך ֲאשֶּ רֶּ ת־ַהדֶּ אֶּ

ן׃  ֲאֵליהֶּ

ָעָשר    23 ֵנים  שְּ ם  ִמכֶּ ַקח  ָואֶּ ַהָדָבר  ֵעיַני  בְּ ַוִייַטב 

ט׃ יש  ֲאָנִשים אִ  ָחד ַלָשבֶּ  אֶּ

נ  24 ֹכל  ַוִיפְּ שְּ אֶּ ַעד־ַנַחל  ַוָיֹבאּו  ָהָהָרה  ַוַיֲעלּו  ּו 

לּו ֹאָתּה׃  ַרגְּ  ַויְּ

ץ ַויֹוִרדּו ֵאֵלינּו ַוָיִשבּו    25 ִרי ָהָארֶּ ָיָדם ִמפְּ חּו בְּ ַוִיקְּ

הָוה   ר־יְּ ֲאשֶּ ץ  ָהָארֶּ טֹוָבה  רּו  ַויֹאמְּ ָדָבר  ֹאָתנּו 

 ֱאֹלֵהינּו ֹנֵתן ָלנּו׃

ַותַ   26 ַלֲעֹלת  ם  ֲאִביתֶּ לֹא  הָוה  וְּ יְּ ת־ִפי  אֶּ רּו  מְּ

ם׃  ֱאֹלֵהיכֶּ
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הָוה   27 יְּ ַאת  ִשנְּ בְּ רּו  ַותֹאמְּ ם  ָאֳהֵליכֶּ בְּ נּו  ַוֵתָרגְּ

ַיד   בְּ ֹאָתנּו  ָלֵתת  ָרִים  ִמצְּ ץ  רֶּ ֵמאֶּ הֹוִציָאנּו  ֹאָתנּו 

ִמיֵדנּו׃ ַהשְּ  ָהֱאֹמִרי לְּ

ֵהַמסּו    28 ַאֵחינּו  ֹעִלים  נּו  ֲאַנחְּ ת־ָאָנה  ָבֵבנּו  אֶּ לְּ

צּוֹרת  ֵלאֹמר ַעם   ֹדֹלת ּובְּ נּו ָעִרים גְּ ָוָרם ִממֶּ ָגדֹול 

ֵני ֲעָנִקים ָרִאינּו ָשם׃  ַגם־בְּ  ַבָשָמִים וְּ

ם׃  29 אּון ֵמהֶּ לֹא־ִתירְּ צּון וְּ ם לֹא־ַתַערְּ  ָוֹאַמר ֲאֵלכֶּ

ם    30 ם הּוא ִיָלֵחם ָלכֶּ ֵניכֶּ ם ַהֹהֵלְך ִלפְּ הָוה ֱאֹלֵהיכֶּ יְּ

ֹכל ֲאשֶּ  ִמצְּ ר עָ כְּ ם בְּ כֶּ ם׃ָשה ִאתְּ ֵעיֵניכֶּ  ַרִים לְּ

יָך    31 הָוה ֱאֹלהֶּ ָשֲאָך יְּ ר נְּ ר ָרִאיָת ֲאשֶּ ָבר ֲאשֶּ ּוַבִמדְּ

ר   ֲאשֶּ ְך  רֶּ ָכל־ַהדֶּ בְּ נֹו  ת־בְּ אֶּ ִיָשא־ִאיש  ר  ַכֲאשֶּ

ם ַעד־ַהָמקֹום ַהזֶּה׃  ם ַעד־ֹבֲאכֶּ תֶּ  ֲהַלכְּ

ם ַמֲאִמיִנם  32 כֶּ ם׃ַביּוַבָדָבר ַהזֶּה ֵאינְּ  הָוה ֱאֹלֵהיכֶּ

ָמקֹום  הַ   33 ם  ָלכֶּ ָלתּור  ְך  רֶּ ַבדֶּ ם  ֵניכֶּ ִלפְּ ֹהֵלְך 

כּו־  ר ֵתלְּ ְך ֲאשֶּ רֶּ ם ַבדֶּ כֶּ ֹאתְּ ָלה ַלרְּ ם ָבֵאש ַליְּ כֶּ ַלֲחֹנתְּ

ָעָנן יֹוָמם׃  ָבּה ּובֶּ

ֹצף ַוִיָשַבע    34 ם ַוִיקְּ ֵריכֶּ ת־קֹול ִדבְּ הָוה אֶּ ַמע יְּ ַוִישְּ

 ֵלאֹמר׃ 
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אִ   35 ה  אֶּ ָהֵאלֶּ   ישִאם־ִירְּ ָהָרע  ָבֲאָנִשים  ַהדֹור  ה 

ָלֵתת   ִתי  ַבעְּ ִנשְּ ר  ֲאשֶּ ַהּטֹוָבה  ץ  ָהָארֶּ ֵאת  ַהזֶּה 

ם׃  ַלֲאֹבֵתיכֶּ

ת־  36 ֵתן אֶּ לֹו־אֶּ ָנה וְּ אֶּ ֻפנֶּה הּוא ִירְּ ן־יְּ זּוָלִתי ָכֵלב בֶּ

ר ִמֵלא ַאֲחֵרי   ָבָניו ַיַען ֲאשֶּ ר ָדַרְך־ָבּה ּולְּ ץ ֲאשֶּ ָהָארֶּ

הָוה׃  יְּ

ה  ם־ִבי גַ   37 ַאַנף יְּ ם ֵלאֹמר ַגם־ַאָתה  ִהתְּ כֶּ ַללְּ ָוה ִבגְּ

 לֹא־ָתבֹא ָשם׃ 

ָשָמה    38 ָיבֹא  הּוא  ָפנֶּיָך  לְּ ָהֹעֵמד  ִבן־נּון  הֹוֻשַע  יְּ

ָרֵא׃  ת־ִישְּ ָנה אֶּ ִחלֶּ  ֹאתֹו ַחֵזק ִכי־הּוא ַינְּ

ר    39 ם ֲאשֶּ ֵניכֶּ יֶּה ּובְּ ם ָלַבז ִיהְּ תֶּ ר ֲאַמרְּ ם ֲאשֶּ כֶּ ַטפְּ וְּ

ָוָר ־ָידְּ לֹא ַהיֹום טֹוב  ם  עּו  ָלהֶּ וְּ ָשָמה  ָיֹבאּו  ֵהָמה  ע 

ֵהם ִייָרשּוָה׃  נֶָּנה וְּ תְּ  אֶּ

ְך ַים־סּוף׃ 40 רֶּ ָבָרה דֶּ עּו ַהִמדְּ ם ּוסְּ נּו ָלכֶּ ם פְּ ַאתֶּ  וְּ

נּו    41 ֲאַנחְּ ַליהָוה  ָחָטאנּו  ֵאַלי  רּו  ַותֹאמְּ ַוַתֲענּו 

ר־ִצָּונ ֲאשֶּ ֹכל  כְּ נּו  ַחמְּ ִנלְּ וְּ ה  יְּ ַנֲעלֶּ ֱאֹלֵהינּו  ּו  הָוה 

ַלֲעֹלת ַותַ  ַוָתִהינּו  תֹו  ַחמְּ ִמלְּ ֵלי  ת־כְּ אֶּ ִאיש  רּו  גְּ חְּ

 ָהָהָרה׃
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לֹא־  42 וְּ ם לֹא ַתֲעלּו  הָוה ֵאַלי ֱאֹמר ָלהֶּ ר יְּ ַויֹאמֶּ

ֵני   ִלפְּ פּו  ִתָנגְּ לֹא  וְּ ם  כֶּ בְּ ִקרְּ בְּ ִני  ֵאינֶּ ִכי  ִתָלֲחמּו 

ם׃  ֵביכֶּ  ֹאיְּ

לֹא  43 וְּ ם  ֲאֵליכֶּ אֶּ שְּ   ָוֲאַדֵבר  רּו  ַוַתמְּ ם  תֶּ ת־ִפי ַמעְּ

הָוה ַוָתִזדּו ַוַתֲעלּו ָהָהָרה׃  יְּ

ם    44 כֶּ ַראתְּ ִלקְּ ַההּוא  ָבָהר  ַהֹיֵשב  ָהֱאֹמִרי  ַוֵיֵצא 

תּו   ַוַיכְּ ֹבִרים  ַהדְּ יָנה  ַתֲעשֶּ ר  ַכֲאשֶּ ם  כֶּ תְּ אֶּ פּו  דְּ ַוִירְּ

ָמה׃  ֵשִעיר ַעד־ָחרְּ ם בְּ כֶּ תְּ  אֶּ

כּו  45 ַוִתבְּ לִ ַוָתֻשבּו  לֹא־שָ   וְּ הָוה  יְּ ֵני  הָוה  פְּ יְּ ַמע 

ם׃ ֱאִזין ֲאֵליכֶּ לֹא הֶּ ם וְּ כֶּ ֹקלְּ  בְּ

ר    46 ֲאשֶּ ַכָיִמים  ַרִבים  ָיִמים  ָקֵדש  בְּ בּו  ַוֵתשְּ

ם׃  תֶּ ַשבְּ  יְּ

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Deuteronômio Capítulo 2 

ִישְּ   1 ַעָתה  ל־ַהחֻ ָר וְּ אֶּ ַמע  שְּ ל־ ֵאל  אֶּ וְּ ִקים 

ַמַען  ם ַלֲעשֹות לְּ כֶּ תְּ ַלֵמד אֶּ ר ָאֹנִכי מְּ ָפִטים ֲאשֶּ ַהִמשְּ

https://adilsoncardoso.com/
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הָוה   יְּ ר  ֲאשֶּ ץ  ת־ָהָארֶּ אֶּ ם  תֶּ ִויִרשְּ ם  ּוָבאתֶּ יּו  ִתחְּ

ם׃  ם ֹנֵתן ָלכֶּ  ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתיכֶּ

אֶּ   2 ַצּוֶּה  מְּ ָאֹנִכי  ר  ַעל־ַהָדָבר ֲאשֶּ ֹתִספּו  ם  לֹא  כֶּ תְּ

לֹא תִ  רְּ וְּ נּו ִלשְּ גְּ ם  עּו ִממֶּ הָוה ֱאֹלֵהיכֶּ ֹות יְּ ת־ִמצְּ ֹמר אֶּ

ם׃   כֶּ תְּ ַצּוֶּה אֶּ ר ָאֹנִכי מְּ  ֲאשֶּ

ם ָצֹפָנה׃ 3 נּו ָלכֶּ ת־ָהָהר ַהזֶּה פְּ ם ֹסב אֶּ  ַרב־ָלכֶּ

בּול    4 ִבגְּ ִרים  ֹעבְּ ם  ַאתֶּ ֵלאֹמר  ַצו  ת־ָהָעם  אֶּ וְּ

ֵשעִ  בְּ ִבים  ַהֹישְּ ֵני־ֵעָשו  בְּ ם  אּו  ֲאֵחיכֶּ ִיירְּ וְּ ם  ִמכֶּ יר 

ם  תֶּ ַמרְּ ִנשְּ ֹאד׃ וְּ  מְּ

ַעד    5 ָצם  ֵמַארְּ ם  ָלכֶּ ֵתן  לֹא־אֶּ ִכי  ָבם  ָגרּו  ַאל־ִתתְּ

ת־ַהר   אֶּ ָנַתִתי  ֵעָשו  לְּ ֻרָשה  ִכי־יְּ ל  ַכף־ָרגֶּ ַרְך  ִמדְּ

 ֵשִעיר׃ 

ַגם־ַמִים    6 ם וְּ תֶּ ף ַוֲאַכלְּ סֶּ רּו ֵמִאָתם ַבכֶּ בְּ ל ִתשְּ ֹאכֶּ

רּו ֵמִאָתם בַ  ף ּושְּ ִתכְּ סֶּ  ם׃ִתיתֶּ כֶּ

ָיַדע    7 ָך  ָידֶּ ַמֲעֵשה  ֹכל  בְּ ָך  ֵבַרכְּ יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ ִכי 

ָשָנה   ָבִעים  ַארְּ זֶּה  ַהזֶּה  ַהָגֹדל  ָבר  ת־ַהִמדְּ אֶּ ָך  תְּ כְּ לֶּ

ָת ָדָבר׃ יָך ִעָמְך לֹא ָחַסרְּ הָוה ֱאֹלהֶּ  יְּ
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שֵ   8 ִבים בְּ ֵני־ֵעָשו ַהֹישְּ ִעיר  ַוַנֲעֹבר ֵמֵאת ַאֵחינּו בְּ

ְך רֶּ הָ ִמדֶּ ּו  ֵמֵאיַלת  ַוַנֲעֹבר  ֲעָרָבה  ן  ַוֵנפֶּ ר  ָגבֶּ ֹין  צְּ ֵמעֶּ

ַבר מֹוָאב׃ ְך ִמדְּ רֶּ  דֶּ

ַאל־  9 וְּ ת־מֹוָאב  אֶּ ל־ָתַצר  אֶּ ֵאַלי  הָוה  יְּ ר  ַויֹאמֶּ

ֻרָשה   צֹו יְּ ָך ֵמַארְּ ֵתן לְּ ָחָמה ִכי לֹא־אֶּ ָגר ָבם ִמלְּ ִתתְּ

רֻ  ת־ָער יְּ ֵני־לֹוט ָנַתִתי אֶּ  ָשה׃ ִכי ִלבְּ

ָפִניםִמיָהאֵ   10 ָוָרם    ם לְּ ַרב  וְּ בּו ָבּה ַעם ָגדֹול  ָישְּ

 ָכֲעָנִקים׃ 

ַהֹמָאִבים    11 וְּ ָכֲעָנִקים  ַאף־ֵהם  בּו  ֵיָחשְּ ָפִאים  רְּ

ם ֵאִמים׃  אּו ָלהֶּ רְּ  ִיקְּ

ֵעָשו    12 ֵני  ּובְּ ָפִנים  לְּ ַהֹחִרים  בּו  ָישְּ ֵשִעיר  ּובְּ

ם  ֵניהֶּ ִמידּום ִמפְּ בּו תַ   ִייָרשּום ַוַישְּ ר  חְּ ַוֵישְּ ָתם ַכֲאשֶּ

ם׃ ָעשָ  הָוה ָלהֶּ ר־ָנַתן יְּ ֻרָשתֹו ֲאשֶּ ץ יְּ רֶּ אֶּ ָרֵאל לְּ  ה ִישְּ

ַוַנֲעֹבר    13 ד  ָזרֶּ ת־ַנַחל  אֶּ ם  ָלכֶּ רּו  ִעבְּ וְּ ֻקמּו  ַעָתה 

ד׃ ת־ַנַחל ָזרֶּ  אֶּ

ר־  14 ֵנַע ַעד ֲאשֶּ נּו ִמָקֵדש ַברְּ ר־ָהַלכְּ ַהָיִמים ֲאשֶּ וְּ

ת־ַנַחל נּו אֶּ ֹלשִ   ָעַברְּ ד שְּ ֹמנֶּה ָשָנה  ים  זֶּרֶּ ַעד־ֹתם  ּושְּ
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ר   ַכֲאשֶּ ַהַמֲחנֶּה  ב  רֶּ ִמקֶּ ָחָמה  ַהִמלְּ ֵשי  ַאנְּ ָכל־ַהדֹור 

ם׃ הָוה ָלהֶּ ַבע יְּ  ִנשְּ

ב ַהַמֲחנֶּה    15 רֶּ ֻהָמם ִמקֶּ ָתה ָבם לְּ הָוה ָהיְּ ַגם ַיד־יְּ וְּ

 ַעד ֻתָמם׃

ַהמִ   16 ֵשי  ָכל־ַאנְּ ר־ַתמּו  ַכֲאשֶּ ִהי  ָלמּותַויְּ ָחָמה   לְּ

ב ָהָעם׃ִמקֶּ    רֶּ

הָוה ֵאַלי ֵלאֹמר׃ 17 ַדֵבר יְּ  ַויְּ

ת־ָער׃ 18 בּול מֹוָאב אֶּ ת־גְּ  ַאָתה ֹעֵבר ַהיֹום אֶּ

ָגר   19 ַאל־ִתתְּ ֻצֵרם וְּ ֵני ַעמֹון ַאל־תְּ ָת מּול בְּ ָקַרבְּ וְּ

ִכי   ֻרָשה  יְּ ָך  לְּ ֵני־ַעמֹון  בְּ ץ  רֶּ ֵמאֶּ ֵתן  לֹא־אֶּ ִכי  ָבם 

ֵני־ל ַתִתיהָ ִלבְּ רֻ  ֹוט נְּ  ָשה׃ יְּ

בּו־  20 ָפִאים ָישְּ ָפִאים ֵתָחֵשב ַאף־ִהוא רְּ ץ־רְּ רֶּ אֶּ

זִֻמים׃ ם ַזמְּ אּו ָלהֶּ רְּ ָהַעֹמִנים ִיקְּ ָפִנים וְּ  ָבּה לְּ

הָוה    21 יְּ ִמיֵדם  ַוַישְּ ָכֲעָנִקים  ָוָרם  ַרב  וְּ ָגדֹול  ַעם 

ָתם׃ בּו ַתחְּ ם ַוִייָרֻשם ַוֵישְּ ֵניהֶּ  ִמפְּ
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ִביֵני  ר ָעָשה ִלבְּ ַכֲאשֶּ   22 ר  ֵעָשו ַהֹישְּ ֵשִעיר ֲאשֶּ ם בְּ

ָתם   בּו ַתחְּ ם ַוִייָרֻשם ַוֵישְּ ֵניהֶּ ת־ַהֹחִרי ִמפְּ ִמיד אֶּ ִהשְּ

 ַעד ַהיֹום ַהזֶּה׃

ֹתִרים    23 ַכפְּ ַבֲחֵצִרים ַעד־ַעָזה  ִבים  ַהֹישְּ ָהַעִּוים  וְּ

בּו  ִמיֻדם ַוֵישְּ תֹור ִהשְּ ִאים ִמַכפְּ ָתם׃ ַהֹיצְּ  ַתחְּ

ע קּומ  24 סְּ ָנַתִתי  ּו  ֵאה  רְּ ֹנן  ַארְּ ת־ַנַחל  אֶּ רּו  ִעבְּ וְּ ּו 

צֹו   ת־ַארְּ אֶּ וְּ ָהֱאֹמִרי  בֹון  שְּ ְך־חֶּ לֶּ מֶּ ת־ִסיֹחן  אֶּ ָך  ָידְּ בְּ

ָחָמה׃ ָגר בֹו ִמלְּ ִהתְּ  ָהֵחל ָרש וְּ

ֵני    25 ַעל־פְּ ָך  ָאתְּ ִירְּ וְּ ָך  דְּ ַפחְּ ֵתת  ָאֵחל  ַהזֶּה  ַהיֹום 

ָכל ַתַחת  אֲ ָהַעִמים  ִשמְּ שֶּ ־ַהָשָמִים  עּון  מְּ ִישְּ ֲעָך  ר 

ָחלּו ִמָפנֶּיָך׃ זּו וְּ ָרגְּ  וְּ

ל־ִסיחֹון    26 אֶּ ֵדמֹות  קְּ ַבר  ִמִמדְּ ָאִכים  ַמלְּ ַלח  שְּ ָואֶּ

ֵרי ָשלֹום ֵלאֹמר׃  בֹון ִדבְּ שְּ ְך חֶּ לֶּ  מֶּ

ְך ֵאֵלְך לֹא ָאסּור    27 רֶּ ְך ַבדֶּ רֶּ ָך ַבדֶּ צֶּ ַארְּ ָרה בְּ בְּ עְּ אֶּ

מֹאול׃ָיִמין   ּושְּ

ַבכֶּ   28 ל  ִבֵרִני  סֶּ ֹאכֶּ ַתשְּ ף  ף  סֶּ ַבכֶּ ּוַמִים  ִתי  ָאַכלְּ וְּ

ָלי׃  ַרגְּ ָרה בְּ בְּ עְּ ָשִתיִתי ַרק אֶּ ן־ִלי וְּ  ִתתֶּ
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ֵשִעיר    29 בְּ ִבים  ַהֹישְּ ֵעָשו  ֵני  בְּ ָעשּו־ִלי  ר  ַכֲאשֶּ

ת־ אֶּ ֱעֹבר  ר־אֶּ ֲאשֶּ ַעד  ָער  בְּ ִבים  ַהֹישְּ ַהמֹוָאִבים  וְּ

דֵ  הַהַירְּ ר־יְּ ץ ֲאשֶּ ל־ָהָארֶּ  ֱאֹלֵהינּו ֹנֵתן ָלנּו׃ָוה ן אֶּ

בֹון ַהֲעִבֵרנּו בֹו ִכי־  30 שְּ ְך חֶּ לֶּ לֹא ָאָבה ִסיֹחן מֶּ וְּ

ָבבֹו  ת־לְּ אֶּ ִאֵמץ  וְּ ת־רּוחֹו  אֶּ יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ ָשה  ִהקְּ

ָך ַכיֹום ַהזֶּה׃ ָידְּ ַמַען ִתתֹו בְּ   לְּ

ֵאה ַהִחֹּלתִ   31 הָוה ֵאַלי רְּ ר יְּ ת־ַויֹאמֶּ ָפנֶּיָך אֶּ י ֵתת לְּ

צֹו ָהֵחל ָרש ָלרֶּ ֹחן ִסי ת־ַארְּ אֶּ צֹו׃וְּ ת־ַארְּ ת אֶּ  שֶּ

ָחָמה   32 ָכל־ַעמֹו ַלִמלְּ ָראֵתנּו הּוא וְּ ַוֵיֵצא ִסיֹחן ִלקְּ

ָצה׃  ָיהְּ

ת־  33 אֶּ וְּ ֹאתֹו  ַוַנְך  ָפֵנינּו  לְּ ֱאֹלֵהינּו  הָוה  יְּ ֵנהּו  ַוִיתְּ

ת־ָכל־ַעמֹו׃ אֶּ נֹו וְּ  בְּ

ֹכד אֶּ   34 ת־וא  ת־ָכל־ָעָריו ָבֵעת ַההִ ַוִנלְּ ַוַנֲחֵרם אֶּ

תִ  נּו ָשִריד׃ ָכל־ִעיר מְּ ַארְּ ַהָּטף לֹא ִהשְּ ַהָנִשים וְּ  ם וְּ

ר    35 ֲאשֶּ ָעִרים  הֶּ ַלל  ּושְּ ָלנּו  נּו  ָבַזזְּ ֵהָמה  ַהבְּ ַרק 

נּו׃   ָלָכדְּ
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ָהִעיר    36 וְּ ֹנן  ַארְּ ַפת־ַנַחל  ַעל־שְּ ר  ֲאשֶּ ֵמֲעֹרֵער 

ַעד־ וְּ ַבַנַחל  ר  קִ ֲאשֶּ ָתה  ָהיְּ לֹא  ָעד  יָ ַהִגלְּ ר  רְּ ֲאשֶּ ה 

נּו אֶּ  ָבה ִממֶּ ָפֵנינּו׃ָשגְּ הָוה ֱאֹלֵהינּו לְּ  ת־ַהֹכל ָנַתן יְּ

ָת ָכל־ַיד ַנַחל  37 ֵני־ַעמֹון לֹא ָקָרבְּ ץ בְּ רֶּ ל־אֶּ ַרק אֶּ

הָוה ֱאֹלֵהינּו׃ ר־ִצָּוה יְּ ֹכל ֲאשֶּ ָעֵרי ָהָהר וְּ  ַיֹבק וְּ

rdoso.com/oncahttps://adils 

 

Deuteronômio Capítulo 3  

ְך־ַהָבָשן    1 לֶּ מֶּ עֹוג  ַוֵיֵצא  ַהָבָשן  ְך  רֶּ דֶּ ַוַנַעל  ן  ַוֵנפֶּ

ִעי׃ רֶּ דְּ ָחָמה אֶּ ָכל־ַעמֹו ַלִמלְּ ָראֵתנּו הּוא וְּ  ִלקְּ

ָך ָנַתִתי    2 ָידְּ הָוה ֵאַלי ַאל־ִתיָרא ֹאתֹו ִכי בְּ ר יְּ ַויֹאמֶּ

ת־ָכל־ַעמֹו   אֶּ וְּ אֶּ ֹאתֹו  ר  וְּ ַכֲאשֶּ לֹו  ָעִשיָת  וְּ צֹו  ת־ַארְּ

בֹון׃ ָעשִ  שְּ חֶּ ר יֹוֵשב בְּ ְך ָהֱאֹמִרי ֲאשֶּ לֶּ ִסיֹחן מֶּ  יָת לְּ

ְך־   3 לֶּ מֶּ ת־עֹוג  אֶּ ַגם  ָיֵדנּו  בְּ ֱאֹלֵהינּו  הָוה  יְּ ַוִיֵתן 

ִאיר־לֹו   ִתי ִהשְּ ַוַנֵכהּו ַעד־ִבלְּ ת־ָכל־ַעמֹו  אֶּ וְּ ַהָבָשן 

 ָשִריד׃ 

https://adilsoncardoso.com/
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כֹ   4 ָתה  ת־ָכל־ָעָריו בָ ד אֶּ ַוִנלְּ ָיה  ֵעת ַהִהוא לֹא ָהיְּ ִקרְּ

ל  בֶּ ָכל־חֶּ ִעיר  ִשִשים  ֵמִאָתם  נּו  לֹא־ָלַקחְּ ר  ֲאשֶּ

ת עֹוג ַבָבָשן׃  כֶּ לֶּ ֹגב ַממְּ  ַארְּ

ָלַתִים   5 דְּ ֹבָהה  גְּ חֹוָמה  ֻצרֹות  בְּ ָעִרים  ה  ָכל־ֵאלֶּ

ֹאד׃  ֵבה מְּ ָרִזי ַהרְּ ַבד ֵמָעֵרי ַהפְּ ִריַח לְּ  ּובְּ

ִסיֹחןֵרם אֹוַנחֲ וַ   6 ר ָעִשינּו לְּ בֹון    ָתם ַכֲאשֶּ שְּ ְך חֶּ לֶּ מֶּ

ַהָּטף׃  ִתם ַהָנִשים וְּ  ַהֲחֵרם ָכל־ִעיר מְּ

ָעִרים ַבזֹונּו ָלנּו׃ 7 ַלל הֶּ ֵהָמה ּושְּ ָכל־ַהבְּ  וְּ

ֵכי    8 ַמלְּ ֵני  שְּ ִמַיד  ץ  ת־ָהָארֶּ אֶּ ַהִהוא  ָבֵעת  ַוִנַקח 

ַהַירְּ  ר  ֵעבֶּ בְּ ר  ֲאשֶּ ַעד־ַהר    ֵדןָהֱאֹמִרי  ֹנן  ַארְּ ִמַנַחל 

מֹון׃  רְּ  חֶּ

אּו־צִ   9 רְּ ָהֱאֹמִרי ִיקְּ ֹין וְּ מֹון ִשרְּ רְּ חֶּ אּו לְּ רְּ יֹדִנים ִיקְּ

ִניר׃   לֹו שְּ

ָכל־ַהָבָשן ַעד־  10 ָעד וְּ ָכל־ַהִגלְּ ֹכל ָעֵרי ַהִמיֹשר וְּ

ת עֹוג ַבָבָשן׃  כֶּ לֶּ ִעי ָעֵרי ַממְּ רֶּ דְּ אֶּ ָכה וְּ  ַסלְּ

ְך    11 לֶּ ר ָהרְּ ַהבָ ִכי ַרק־עֹוג מֶּ ַאר ִמיֶּתֶּ ָפִאים  ָשן ִנשְּ

ֵני ַעמֹון  ִהנֵ  ַרַבת בְּ זֶּל ֲהֹלה ִהוא בְּ ש ַברְּ רֶּ שֹו עֶּ ה ַערְּ
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ַאַמת־ ָבּה בְּ ָרחְּ ַבע ַאמֹות  ַארְּ וְּ ָכּה  ָארְּ ֵתַשע ַאמֹות 

 ִאיש׃ 

נּו ָבֵעת ַהִהוא ֵמֲעֹרֵער    12 ץ ַהזֹאת ָיַרשְּ ת־ָהָארֶּ אֶּ וְּ

ר־ַעל־ַנַחל   ָעד  ַארְּ ֲאשֶּ ָעָריו ָנַתִתי  ֹנן ַוֲחִצי ַהר־ַהִגלְּ וְּ

ַלָגִדי׃  ָלֻראּוֵבִני וְּ

ָנַתִתי    13 עֹוג  ת  כֶּ לֶּ ַממְּ ָכל־ַהָבָשן  וְּ ָעד  ַהִגלְּ ר  יֶּתֶּ וְּ

ָכל־ַהָבָשן   ֹגב לְּ ל ָהַארְּ בֶּ ה ֹכל חֶּ ַנשֶּ ט ַהמְּ ַלֲחִצי ֵשבֶּ

ָפִאים׃  ץ רְּ רֶּ  ַההּוא ִיָקֵרא אֶּ

ַנשֶּ   14 ן־מְּ ֹגבה לָ ָיִאיר בֶּ ל ַארְּ בֶּ ת־ָכל־חֶּ ַעד־   ַקח אֶּ

מֹו   ַעל־שְּ ֹאָתם  ָרא  ַוִיקְּ ַהַמֲעָכִתי  וְּ שּוִרי  ַהגְּ בּול  גְּ

ת־ַהָבָשן ַחֹּות ָיִאיר ַעד ַהיֹום ַהזֶּה׃   אֶּ

ָעד׃ 15 ת־ַהִגלְּ ָמִכיר ָנַתִתי אֶּ  ּולְּ

ַעד־ַנַחל   16 וְּ ָעד  ִמן־ַהִגלְּ ָנַתִתי  ַלָגִדי  וְּ ָלֻראּוֵבִני  וְּ

עַ ֹנן  ַארְּ  וְּ ֻבל  ּוגְּ ַהַנַחל  ֵני  תֹוְך  בְּ בּול  גְּ ַהַנַחל  ַיֹבק  ד 

 ַעמֹון׃

ַעד ָים ָהֲעָרָבה    17 ת וְּ ֻבל ִמִכנֶּרֶּ ֵדן ּוגְּ ַהַירְּ ָהֲעָרָבה וְּ וְּ

ָרָחה׃  ָגה ִמזְּ ֹדת ַהִפסְּ ַלח ַתַחת ַאשְּ  ָים ַהמֶּ
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ם    18 הָוה ֱאֹלֵהיכֶּ ם ָבֵעת ַהִהוא ֵלאֹמר יְּ כֶּ תְּ ָוֲאַצו אֶּ

לְּ ַתן  נָ  ַהזֹאת  ץ  ת־ָהָארֶּ אֶּ ם  ֲחלּוִצים  ָלכֶּ ָתּה  ִרשְּ

ֵני־ָחִיל׃ ָרֵאל ָכל־בְּ ֵני־ִישְּ ם בְּ ֵני ֲאֵחיכֶּ רּו ִלפְּ  ַתַעבְּ

נֶּה    19 ִתי ִכי־ִמקְּ ם ָיַדעְּ ֵנכֶּ ם ּוִמקְּ כֶּ ַטפְּ ם וְּ ֵשיכֶּ ַרק נְּ

ם׃ ר ָנַתִתי ָלכֶּ ם ֲאשֶּ ָעֵריכֶּ בּו בְּ ם ֵישְּ  ַרב ָלכֶּ

ר־ָיִניחַ   20 ם וְּ  יְּ ַעד ֲאשֶּ ם ָככֶּ שּו ַגם־יָ הָוה ַלֲאֵחיכֶּ רְּ

ם  ָלהֶּ ֹנֵתן  ם  ֱאֹלֵהיכֶּ הָוה  יְּ ר  ֲאשֶּ ץ  ת־ָהָארֶּ אֶּ ֵהם 

ָנַתִתי   ר  ֲאשֶּ ִליֻרָשתֹו  ִאיש  ם  תֶּ ַשבְּ וְּ ֵדן  ַהַירְּ ר  ֵעבֶּ בְּ

ם׃  ָלכֶּ

הֹושּוַע ִצֵּויִתי ָבֵעת ַהִהוא ֵלאֹמר ֵעינֶּיָך    21 ת־יְּ אֶּ וְּ

עָ  ר  ָכל־ֲאשֶּ ֵאת  נֵ שָ ָהֹרֹאת  ִלשְּ ם  ֱאֹלֵהיכֶּ הָוה  יְּ י  ה 

ָלכֹות  ָכל־ַהַממְּ לְּ הָוה  יְּ ה  ֵכן־ַיֲעשֶּ ה  ָהֵאלֶּ ָלִכים  ַהמְּ

ר ַאָתה ֹעֵבר ָשָמה׃  ֲאשֶּ

ָחם    22 ַהִנלְּ הּוא  ם  ֱאֹלֵהיכֶּ הָוה  יְּ ִכי  ִתיָראּום  לֹא 

ם׃   ָלכֶּ

הָוה ָבֵעת ַהִהוא ֵלאֹמר׃  23 ל־יְּ ַחַנן אֶּ תְּ  ָואֶּ
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הִוה    24 אֹוַאתָ ֲאֹדָני יְּ ַהרְּ ָך  ת אֶּ ה ַהִחלֹוָת לְּ דְּ ת־ַעבְּ

ר ִמי־ֵאל ַבָשַמִים   ָך ַהֲחָזָקה ֲאשֶּ ת־ָידְּ אֶּ ָך וְּ לְּ ת־ָגדְּ אֶּ

ָך׃  בּוֹרתֶּ ִכגְּ יָך וְּ ַמֲעשֶּ ה כְּ ר־ַיֲעשֶּ ץ ֲאשֶּ  ּוָבָארֶּ

ר    25 ץ ַהּטֹוָבה ֲאשֶּ ת־ָהָארֶּ ה אֶּ אֶּ רְּ אֶּ ָרה־ָנא וְּ בְּ עְּ אֶּ

ֵדן ָהָהר ַהּטֹוב ר ַהַירְּ ֵעבֶּ ָבנֹון׃ַהזֶּ  בְּ ַהלְּ  ה וְּ

ֵאָלי  ַויִ   26 ָשַמע  לֹא  וְּ ם  כֶּ ַמַענְּ לְּ ִבי  הָוה  יְּ ַעֵבר  תְּ

ף ַדֵבר ֵאַלי עֹוד   הָוה ֵאַלי ַרב־ָלְך ַאל־תֹוסֶּ ר יְּ ַויֹאמֶּ

 ַבָדָבר ַהזֶּה׃ 

ָצֹפָנה    27 וְּ ָיָמה  ֵעינֶּיָך  ָשא  וְּ ָגה  ַהִפסְּ רֹאש  ֲעֵלה 

ֵאה בְּ  ָרָחה ּורְּ ֵתיָמָנה ּוִמזְּ ת־ֵעי וְּ נֶּיָך ִכי־לֹא ַתֲעֹבר אֶּ

ֵדן ַהזֶּה׃   ַהַירְּ

ִכי־הּוא    28 ֵצהּו  ַאמְּ וְּ ֵקהּו  ַחזְּ וְּ הֹוֻשַע  ת־יְּ אֶּ ַצו  וְּ

ת־ אֶּ אֹוָתם  ִחיל  ַינְּ הּוא  וְּ ַהזֶּה  ָהָעם  ֵני  ִלפְּ ַיֲעֹבר 

ה׃ אֶּ ר ִתרְּ ץ ֲאשֶּ  ָהָארֶּ

עֹור׃ 29 א מּול ֵבית פְּ ב ַבָגיְּ   ַוֵנשֶּ
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Deuteronômio Capítulo 4 

ַעָתה    1 ל־ וְּ אֶּ וְּ ל־ַהֻחִקים  אֶּ ַמע  שְּ ָרֵאל  ִישְּ

ַמַען  ם ַלֲעשֹות לְּ כֶּ תְּ ַלֵמד אֶּ ר ָאֹנִכי מְּ ָפִטים ֲאשֶּ ַהִמשְּ

הָוה   יְּ ר  ֲאשֶּ ץ  ת־ָהָארֶּ אֶּ ם  תֶּ ִויִרשְּ ם  ּוָבאתֶּ יּו  ִתחְּ

ם׃ י אֲ ֱאֹלהֵ  ם ֹנֵתן ָלכֶּ  ֹבֵתיכֶּ

ה    2 ַצּוֶּ מְּ ָאֹנִכי  ר  ַעל־ַהָדָבר ֲאשֶּ ֹתִספּו  ם  לֹא  כֶּ תְּ אֶּ

ם   הָוה ֱאֹלֵהיכֶּ ֹות יְּ ת־ִמצְּ ֹמר אֶּ נּו ִלשְּ עּו ִממֶּ רְּ לֹא ִתגְּ וְּ

ם׃  כֶּ תְּ ַצּוֶּה אֶּ ר ָאֹנִכי מְּ  ֲאשֶּ

ַבַעל    3 בְּ הָוה  יְּ ר־ָעָשה  ֲאשֶּ ֵאת  ָהֹרֹאת  ם  ֵעיֵניכֶּ

עֹור ִכי ָכל־הָ  עֹור ִאיפְּ ר ָהַלְך ַאֲחֵרי ַבַעל־פְּ ש ֲאשֶּ

יָך ִמִקרְּ  הָוה ֱאֹלהֶּ ִמידֹו יְּ ָך׃ ִהשְּ  בֶּ

ם    4 כֶּ ֻכלְּ ַחִיים  ם  ֱאֹלֵהיכֶּ ַביהָוה  ֵבִקים  ַהדְּ ם  ַאתֶּ וְּ

 ַהיֹום׃

ר    5 ַכֲאשֶּ ָפִטים  ּוִמשְּ ֻחִקים  ם  כֶּ תְּ אֶּ ִתי  ִלַמדְּ ֵאה  רְּ

ֵכן   ַלֲעשֹות  ֱאֹלָהי  הָוה  יְּ קֶּ ִצַּוִני  ר  בְּ ֲאשֶּ ץ  ָהָארֶּ ב  רֶּ

ָתּה׃  ִרשְּ ם ָבִאים ָשָמה לְּ  ַאתֶּ

ם וַ   6 תֶּ ַמרְּ ם  ּושְּ כֶּ ם ּוִביַנתְּ כֶּ ַמתְּ ם ִכי ִהוא ָחכְּ ֲעִשיתֶּ

ָכל־ַהֻחִקים   ֵאת  עּון  מְּ ִישְּ ר  ֲאשֶּ ָהַעִמים  ֵעיֵני  לְּ
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ַהָגדֹול  ַהגֹוי  ָנבֹון  וְּ ַעם־ָחָכם  ַרק  רּו  ָאמְּ וְּ ה  ָהֵאלֶּ

 ַהזֶּה׃

ֹרִבים ֵאָליו  גֹוי ָגדֹוִמי־ִכי    7 ר־לֹו ֱאֹלִהים קְּ ל ֲאשֶּ

כָ  ֵאנּו ֵאָליו׃ ַכיהָוה ֱאֹלֵהינּו בְּ  ל־ָקרְּ

ָפִטים ַצִדיִקם    8 ר־לֹו ֻחִקים ּוִמשְּ ּוִמי גֹוי ָגדֹול ֲאשֶּ

ם ַהיֹום׃  ֵניכֶּ ר ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלפְּ ֹכל ַהתֹוָרה ַהזֹאת ֲאשֶּ  כְּ

ּושְּ   9 ָך  לְּ ר  ִהָשמֶּ כַ ֹמר  ַרק  ן־ִתשְּ פֶּ ֹאד  מְּ ָך  שְּ ח  ַנפְּ

ר־ָראּו ֵעינֶּיָך ּופֶּ  ָבִרים ֲאשֶּ ת־ַהדְּ ָך  אֶּ ָבבְּ ן־ָיסּורּו ִמלְּ

ֵני ָבנֶּיָך׃ ִלבְּ ָבנֶּיָך וְּ ָתם לְּ הֹוַדעְּ ֵמי ַחיֶּיָך וְּ  ֹכל יְּ

ֹחֵרב    10 בְּ יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ ֵני  ִלפְּ ָת  ָעַמדְּ ר  ֲאשֶּ יֹום 

ל־ִלי הֶּ ַהקְּ ֵאַלי  הָוה  יְּ ֱאֹמר  ת  בֶּ ִמֵעם  אֶּ ַאשְּ וְּ ־ָהָעם 

ָכל־הַ  ֹאִתי  ָאה  ִירְּ לְּ דּון  מְּ ִילְּ ר  ֲאשֶּ ָבָרי  ת־דְּ ָיִמים  אֶּ

ַלֵמדּון׃ ם יְּ ֵניהֶּ ת־בְּ אֶּ ר ֵהם ַחִיים ַעל־ָהֲאָדָמה וְּ  ֲאשֶּ

ֹבֵער    11 ָהָהר  וְּ ָהָהר  ַתַחת  דּון  ַוַתַעמְּ בּון  רְּ ַוִתקְּ

ְך ָעָנן ַוֲעָרפֶּ   ל׃ָבֵאש ַעד־ֵלב ַהָשַמִים ֹחשֶּ

ָבִרים    12 ם ִמתֹוְך ָהֵאש קֹול דְּ הָוה ֲאֵליכֶּ ַדֵבר יְּ ַויְּ

עִ  ם ֹשמְּ ם ֹרִאים זּוָלִתי קֹול׃ ַאתֶּ כֶּ מּוָנה ֵאינְּ  ים ּותְּ
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ם    13 כֶּ תְּ אֶּ ִצָּוה  ר  ֲאשֶּ ִריתֹו  ת־בְּ אֶּ ם  ָלכֶּ ַוַיֵגד 

ֻלחֹות  ֵני  ַעל־שְּ ֵבם  תְּ ַוִיכְּ ָבִרים  ַהדְּ ת  רֶּ ֲעשֶּ ַלֲעשֹות 

 ֲאָבִנים׃ 

ִצּוָ ֹאתִ וְּ   14 ם  י  כֶּ תְּ אֶּ ַלֵמד  לְּ ַהִהוא  ָבֵעת  הָוה  יְּ ה 

ַלעֲ  ָפִטים  ּוִמשְּ ר  ֻחִקים  ֲאשֶּ ץ  ָבָארֶּ ֹאָתם  ם  כֶּ ֹשתְּ

ָתּה׃ ִרשְּ ִרים ָשָמה לְּ ם ֹעבְּ  ַאתֶּ

ם    15 ִאיתֶּ רְּ לֹא  ִכי  ם  ֹשֵתיכֶּ ַנפְּ לְּ ֹאד  מְּ ם  תֶּ ַמרְּ ִנשְּ וְּ

ם בְּ  הָוה ֲאֵליכֶּ ר יְּ יֹום ִדבֶּ מּוָנה בְּ ב ִמתֹוְך  ֹחֵר ָכל־תְּ

 ָהֵאש׃ 

מּונַ   16 ל תְּ סֶּ ם פֶּ ם ָלכֶּ ִחתּון ַוֲעִשיתֶּ ן־ַתשְּ ת ָכל־פֶּ

ֵקָבה׃  ִנית ָזָכר אֹו נְּ ל ַתבְּ  ָסמֶּ

ָכל־   17 ִנית  ַתבְּ ץ  ָבָארֶּ ר  ֲאשֶּ ֵהָמה  ָכל־בְּ ִנית  ַתבְּ

ר ָתעּוף ַבָשָמִים׃   ִצפֹור ָכָנף ֲאשֶּ

ָבֲאָדמָ   18 ָכל־ֹרֵמש  ִנית  תַ ַתבְּ ָכל־ָדָגה ה  ִנית  בְּ

ר־ַבַמִים מִ  ץ׃ ֲאשֶּ  ַתַחת ָלָארֶּ

ן־ִתָשא עֵ   19 ש  ּופֶּ מֶּ ת־ַהשֶּ ָרִאיָת אֶּ ָמה וְּ ינֶּיָך ַהָשַמיְּ

ַהָשַמִים   ָבא  צְּ ֹכל  ת־ַהכֹוָכִבים  אֶּ וְּ ת־ַהָיֵרַח  אֶּ וְּ
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הָוה   ר ָחַלק יְּ ָתם ֲאשֶּ ם ַוֲעַבדְּ ַתֲחִויָת ָלהֶּ ִהשְּ ָת וְּ ִנַדחְּ וְּ

יֱאֹל ֹכל ָהַעִמים ַתַחת ָכל־ַהָשָמִים׃ הֶּ  ָך ֹאָתם לְּ

הוָ   20 ם ָלַקח יְּ כֶּ תְּ אֶּ זֶּל  וְּ ם ִמכּור ַהַברְּ כֶּ תְּ ה ַויֹוִצא אֶּ

ַעם ַנֲחָלה ַכיֹום ַהזֶּה׃ יֹות לֹו לְּ ָרִים ִלהְּ  ִמִמצְּ

ִתי   21 ִבלְּ ם ַוִיָשַבע לְּ ֵריכֶּ ַאנֶּף־ִבי ַעל־ִדבְּ ַויהָוה ִהתְּ

ת־ַהיַ  ִרי אֶּ ץ ַהּטֹוָבה  רְּ ָעבְּ ל־ָהָארֶּ ִתי־בֹא אֶּ ִבלְּ ּולְּ ֵדן 

יָך ֹנֵתן  הָוה ֱאֹלהֶּ ר יְּ ָך ַנֲחָלה׃ֲאשֶּ  לְּ

ת־  22 אֶּ ֹעֵבר  ִני  ֵאינֶּ ַהזֹאת  ץ  ָבָארֶּ ֵמת  ָאֹנִכי  ִכי 

ץ ַהּטֹוָבה   ת־ָהָארֶּ ם אֶּ תֶּ ִרים ִויִרשְּ ם ֹעבְּ ַאתֶּ ֵדן וְּ ַהַירְּ

 ַהזֹאת׃

כְּ   23 ן־ִתשְּ פֶּ ם  ָלכֶּ רּו  הָוה חּוִהָשמְּ יְּ ִרית  ת־בְּ אֶּ  

ֲאשֶּ  ם  פֶּ ֱאֹלֵהיכֶּ ם  ָלכֶּ ם  ַוֲעִשיתֶּ ם  ִעָמכֶּ ָכַרת  ל ר  סֶּ

יָך׃  הָוה ֱאֹלהֶּ ָך יְּ ר ִצּוְּ מּוַנת ֹכל ֲאשֶּ  תְּ

ָלה הּוא ֵאל ַקָנא׃ 24 יָך ֵאש ֹאכְּ הָוה ֱאֹלהֶּ   ִכי יְּ

ץ    25 ָבָארֶּ ם  תֶּ נֹוַשנְּ וְּ ָבִנים  ֵני  ּובְּ ָבִנים  ִכי־תֹוִליד 

ִהשְּ  ם ָהַרע  חַ וְּ מּוַנת ֹכל ַוֲעִשיתֶּ ל תְּ סֶּ ם פֶּ ם ַוֲעִשיתֶּ תֶּ

הוָ  ֵעיֵני יְּ ִעיסֹו׃ה־ בְּ ַהכְּ יָך לְּ  ֱאֹלהֶּ
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ץ    26 ת־ָהָארֶּ אֶּ וְּ ת־ַהָשַמִים  אֶּ ַהיֹום  ם  ָבכֶּ ַהִעיֹדִתי 

ם   ַאתֶּ ר  ֲאשֶּ ץ  ָהָארֶּ ֵמַעל  ַמֵהר  תֹאֵבדּון  ִכי־ָאֹבד 

ִרשְּ  לְּ ָשָמה  ֵדן  ת־ַהַירְּ אֶּ ִרים  לֹא־ַתֲאִריֻכן  ָתּהֹעבְּ  

יָה ִכי ִהָשֵמד ִתָשֵמדּון׃  ָיִמים ָעלֶּ

ֵהִפיץ    27 ֵתי  וְּ מְּ ם  תֶּ ַארְּ ִנשְּ וְּ ָבַעִמים  ם  כֶּ תְּ אֶּ הָוה  יְּ

ם ָשָמה׃ כֶּ תְּ הָוה אֶּ ַנֵהג יְּ ר יְּ ָפר ַבגֹוִים ֲאשֶּ  ִמסְּ

ֵעץ    28 ָאָדם  ֵדי  יְּ ַמֲעֵשה  ֱאֹלִהים  ם־ָשם  תֶּ ַוֲעַבדְּ

 ֹ ל ר  ֲאשֶּ ן  בֶּ לּון  א־יִ ָואֶּ יֹאכְּ לֹא  וְּ עּון  מְּ ִישְּ לֹא  וְּ אּון  רְּ

ִריֻחן׃ לֹא יְּ  וְּ

יָך ּוָמָצאָת ִכי    29 הָוה ֱאֹלהֶּ ת־יְּ ם ִמָשם אֶּ תֶּ ּוִבַקשְּ

ָך׃  שֶּ ָכל־ַנפְּ ָך ּובְּ ָבבְּ ָכל־לְּ נּו בְּ שֶּ רְּ  ִתדְּ

ַאֲחִרית    30 ה בְּ ָבִרים ָהֵאלֶּ ָצאּוָך ֹכל ַהדְּ ָך ּומְּ ַבַצר לְּ

ַשבְּ  ֹקלֹו׃ָת  ַהָיִמים וְּ ָת בְּ ָשַמעְּ יָך וְּ הָוה ֱאֹלהֶּ  ַעד־יְּ

ַרחּו  31 ֵאל  לֹא  ִכי  וְּ ָך  פְּ ַירְּ לֹא  יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ ם 

ר   ֲאשֶּ יָך  ֲאֹבתֶּ ִרית  ת־בְּ אֶּ ַכח  ִישְּ לֹא  וְּ ָך  ִחיתֶּ ַישְּ

ם׃  ַבע ָלהֶּ  ִנשְּ

ָפנֶּיָך    32 ר־ָהיּו לְּ ָיִמים ִראֹשִנים ֲאשֶּ ַאל־ָנא לְּ ִכי שְּ

אֲ  ִמן־ַהיֹום  ץ  שֶּ לְּ ַעל־ָהָארֶּ ָאָדם  ֱאֹלִהים  ָבָרא  ר 
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ֵצה ַהָשַמִים וְּ  ִמקְּ ָיה ַכָדָבר  ּולְּ ֵצה ַהָשָמִים ֲהִנהְּ ַעד־קְּ

ַמע ָכֹמהּו׃  ַהָגדֹול ַהזֶּה אֹו ֲהִנשְּ

ִמתֹוְך־ָהֵאש    33 ַדֵבר  מְּ ֱאֹלִהים  קֹול  ָעם  ֲהָשַמע 

ָת ַאָתה ַויִֶּחי׃  ר־ָשַמעְּ  ַכֲאשֶּ

ב  ֹלִהים ָלבֹוא לָ ה אֱ אֹו ֲהִנסָ   34 רֶּ ַקַחת לֹו גֹוי ִמקֶּ

אֹ  בְּ ַמֹסת  בְּ ָיד  גֹוי  ּובְּ ָחָמה  ִמלְּ ּובְּ ִתים  מֹופְּ ּובְּ ֹתת 

ֹכל   כְּ ֹדִלים  גְּ מֹוָרִאים  ּובְּ טּוָיה  נְּ רֹוַע  ּוִבזְּ ֲחָזָקה 

ֵעינֶּיָך׃ ַרִים לְּ ִמצְּ ם בְּ הָוה ֱאֹלֵהיכֶּ ם יְּ ר־ָעָשה ָלכֶּ  ֲאשֶּ

ֵאָת ָלַדַעת    35 הָוה הּוא ָהֱאֹלִהים ֵאין    ִכיַאָתה ָהרְּ יְּ

ַבדֹו׃עֹו  ד ִמלְּ

ַעל־  36 וְּ ָך  רֶּ ַיסְּ לְּ ת־ֹקלֹו  אֶּ ִמיֲעָך  ִהשְּ ִמן־ַהָשַמִים 

ָת   ָשַמעְּ ָבָריו  ּודְּ דֹוָלה  ַהגְּ ת־ִאשֹו  אֶּ ֲאָך  רְּ הֶּ ץ  ָהָארֶּ

 ִמתֹוְך ָהֵאש׃

עֹו    37 ַזרְּ בְּ ַחר  ַוִיבְּ יָך  ת־ֲאֹבתֶּ אֶּ ָאַהב  ִכי  ַתַחת  וְּ

ָריִ ו וַ ַאֲחָרי ֹכחֹו ַהָגֹדל ִמִמצְּ ָפָניו בְּ  ם׃יֹוִצֲאָך בְּ

ִמָפנֶּיָך    38 ָך  ִממְּ ַוֲעֻצִמים  ֹדִלים  גְּ גֹוִים  הֹוִריש  לְּ

ָצם ַנֲחָלה ַכיֹום ַהזֶּה׃ ת־ַארְּ ָך אֶּ ת־לְּ  ַלֲהִביֲאָך ָלתֶּ
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הָוה הּוא    39 ָך ִכי יְּ ָבבֶּ ל־לְּ ָת ַהיֹום ַוֲהֵשֹבָת אֶּ ָיַדעְּ וְּ

בַ  ֵאין  שָ ָהֱאֹלִהים  ִמָתַחת  ץ  ַעל־ָהָארֶּ וְּ ִמַמַעל  ַמִים 

 ׃עֹוד

ָאֹנִכי    40 ר  ֲאשֶּ ֹוָתיו  ת־ִמצְּ אֶּ וְּ ת־ֻחָקיו  אֶּ ָת  ָשַמרְּ וְּ

ַמַען   יָך ּולְּ ָבנֶּיָך ַאֲחרֶּ ָך ּולְּ ר ִייַטב לְּ ָך ַהיֹום ֲאשֶּ ַצּוְּ מְּ

יָך ֹנֵתן   הָוה ֱאֹלהֶּ ר יְּ ַתֲאִריְך ָיִמים ַעל־ָהֲאָדָמה ֲאשֶּ

ָך ָכל־   ִמים׃ַהיָ לְּ

בְּ   41 ָעִרים  ָשֹלש  ה  ֹמשֶּ ִדיל  ַיבְּ ֵדן  ָאז  ַהַירְּ ר  ֵעבֶּ

ש׃ ָחה ָשמֶּ רְּ  ִמזְּ

ִלי־  42 ת־ֵרֵעהּו ִבבְּ ַצח אֶּ ר ִירְּ ָלנֻס ָשָמה רֹוֵצַח ֲאשֶּ

ל־  ָנס אֶּ שֹום וְּ מֹול ִשלְּ הּוא לֹא־ֹשֵנא לֹו ִמתְּ ַדַעת וְּ

ָעִרים ָהֵאל ָוָחי׃   ַאַחת ִמן־הֶּ

ר   43 צֶּ ת־בֶּ רֶּ בַ   אֶּ אֶּ בְּ ָבר  ָלֻראּוֵבִני  ִמדְּ ַהִמיֹשר  ץ 

ת־ אֶּ ַנִשי׃וְּ ת־גֹוָלן ַבָבָשן ַלמְּ אֶּ ָעד ַלָגִדי וְּ  ָראֹמת ַבִגלְּ

ֵני    44 בְּ ֵני  ִלפְּ ה  ֹמשֶּ ר־ָשם  ֲאשֶּ ַהתֹוָרה  זֹאת  וְּ

ָרֵאל׃   ִישְּ

ר    45 ִדבֶּ ר  ֲאשֶּ ָפִטים  ַהִמשְּ וְּ ַהֻחִקים  וְּ ָהֵעֹדת  ה  ֵאלֶּ

ה אֶּ  ָרִים׃ ל־בְּ ֹמשֶּ ֵצאָתם ִמִמצְּ ָרֵאל בְּ  ֵני ִישְּ
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עֵ   46 ץ  בְּ רֶּ אֶּ בְּ עֹור  פְּ ֵבית  מּול  א  ַבַגיְּ ֵדן  ַהַירְּ ר  בֶּ

ר ִהָכה   בֹון ֲאשֶּ שְּ חֶּ ר יֹוֵשב בְּ ְך ָהֱאֹמִרי ֲאשֶּ לֶּ ִסיֹחן מֶּ

ָרִים׃  ֵצאָתם ִמִמצְּ ָרֵאל בְּ ֵני ִישְּ ה ּובְּ  ֹמשֶּ

אֶּ   47 צֹו וְּ ת־ַארְּ שּו אֶּ ְך־ַהָבָשן  ת־אֶּ ַוִיירְּ לֶּ ץ עֹוג מֶּ רֶּ

ַמלְּ  ֵני  ָהֱאֹמִר שְּ ַרח  ֵכי  ִמזְּ ֵדן  ַהַירְּ ר  ֵעבֶּ בְּ ר  ֲאשֶּ י 

ש׃   ָשמֶּ

ַעד־ַהר    48 וְּ ֹנן  ַארְּ ַפת־ַנַחל  ַעל־שְּ ר  ֲאשֶּ ֵמֲעֹרֵער 

מֹון׃ רְּ  ִשיֹאן הּוא חֶּ

ָים    49 ַעד  וְּ ָרָחה  ִמזְּ ֵדן  ַהַירְּ ר  ֵעבֶּ ָכל־ָהֲעָרָבה  וְּ

ָגה׃דֹ ָהֲעָרָבה ַתַחת ַאשְּ    ת ַהִפסְּ

 https://adilsoncardoso.com/ 

 

 

Deuteronômio Capítulo 5  

ם    1 ֲאֵלהֶּ ר  ַויֹאמֶּ ָרֵאל  ל־ָכל־ִישְּ אֶּ ה  ֹמשֶּ ָרא  ַוִיקְּ

ר   ֲאשֶּ ָפִטים  ת־ַהִמשְּ אֶּ וְּ ת־ַהֻחִקים  אֶּ ָרֵאל  ִישְּ ַמע  שְּ

https://adilsoncardoso.com/
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ם  ָאזְּ ָאֹנִכי ֹדֵבר בְּ  תֶּ ַמרְּ ם ֹאָתם ּושְּ תֶּ ַמדְּ ם ַהיֹום ּולְּ ֵניכֶּ

 ַלֲעֹשָתם׃

הָוה ֱאֹלֵהינּו  2 ֹחֵרב׃ יְּ ִרית בְּ  ָכַרת ִעָמנּו בְּ

ַהזֹאת    3 ִרית  ת־ַהבְּ הָוה אֶּ יְּ ָכַרת  ת־ֲאֹבֵתינּו  לֹא אֶּ

ה ֹפה ַהיֹום ֻכָלנּו ַחִיים׃  נּו ֵאלֶּ  ִכי ִאָתנּו ֲאַנחְּ

ָפִני  4 ם  ם דִ ָפִנים בְּ הָוה ִעָמכֶּ ר יְּ  ָבָהר ִמתֹוְך ָהֵאש׃בֶּ

הָוה ּוֵבינֵ   5 ַהִגיד  ָאֹנִכי ֹעֵמד ֵבין־יְּ ם ָבֵעת ַהִהוא לְּ יכֶּ

לֹא־ ֵני ָהֵאש וְּ ם ִמפְּ ֵראתֶּ הָוה ִכי יְּ ַבר יְּ ת־דְּ ם אֶּ ָלכֶּ

ם ָבָהר ֵלאֹמר׃   ֲעִליתֶּ

ץ    6 רֶּ ֵמאֶּ הֹוֵצאִתיָך  ר  ֲאשֶּ יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ ָאֹנִכי 

ַר מִ   ִים ִמֵבית ֲעָבִדים׃ צְּ

ָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל־ָפָנַי׃  7 יֶּה־לְּ  לֹא ִיהְּ

ַבָשַמִים  לֹא־ַתעֲ   8 ר  מּוָנה ֲאשֶּ ל ָכל־תְּ סֶּ פֶּ ָך  ה־לְּ שֶּ

ִמַתַחת   ַבַמִים  ר  ַוֲאשֶּ ִמָתַחת  ץ  ָבָארֶּ ר  ַוֲאשֶּ ִמַמַעל 

ץ׃   ָלָארֶּ
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ֵדם ִכי  9 לֹא ָתָעבְּ ם וְּ ה ָלהֶּ ַתֲחוֶּ הָוה  ָאנֹ   לֹא־ִתשְּ ִכי יְּ

ָאבֹו ֲעֹון  ֹפֵקד  ַקָנא  ֵאל  יָך  ַעל־ֱאֹלהֶּ וְּ ַעל־ָבִנים  ת 

ָאי׃ִשֵלִשי ֹשנְּ ַעל־ִרֵבִעים לְּ  ם וְּ

ֹותֹו׃  10 ֵרי ִמצְּ ֹשמְּ ֹאֲהַבי ּולְּ ד ַלֲאָלִפים לְּ סֶּ ה חֶּ ֹעשֶּ   וְּ

א ִכי לֹא    11 יָך ַלָשוְּ הָוה ֱאֹלהֶּ ת־ֵשם־יְּ לֹא ִתָשא אֶּ

הָוה אֵ  ה יְּ ַנקֶּ א׃ת אֲ יְּ מֹו ַלָשוְּ ת־שְּ ר־ִיָשא אֶּ   שֶּ

כַ   12 שֹו  ַקדְּ לְּ ַהַשָבת  ת־יֹום  אֶּ ָך  ָשמֹור  ִצּוְּ ר  ֲאשֶּ

יָך׃  הָוה ֱאֹלהֶּ  יְּ

ָך׃ 13 תֶּ ַלאכְּ ָעִשיָת ָכל־מְּ ת ָיִמים ַתֲעֹבד וְּ  ֵששֶּ

ה    14 יָך לֹא ַתֲעשֶּ ִביִעי ַשָבת ַליהָוה ֱאֹלהֶּ יֹום ַהשְּ וְּ

ַאתָ  ָלאָכה  ּוָכל־מְּ ָך  ה  ָך־ַוֲאָמתֶּ דְּ ַעבְּ וְּ ָך  ָך־ּוִבתֶּ ִבנְּ

ָך תֶּ מְּ הֶּ ָכל־בְּ ָך וְּ ָך ַוֲחֹמרְּ שֹורְּ יָך    וְּ ָערֶּ ר ִבשְּ ָך ֲאשֶּ ֵגרְּ וְּ

ָך ָכמֹוָך׃  ָך ַוֲאָמתְּ דְּ ַמַען ָינּוַח ַעבְּ  לְּ

ַוֹיִצֲאָך    15 ַרִים  ִמצְּ ץ  רֶּ אֶּ בְּ ָהִייָת  ד  בֶּ ִכי־עֶּ ָת  ָזַכרְּ וְּ

יָך ִמָשם בְּ  הָוה ֱאֹלהֶּ טּוָיה ַעל־ָיד  יְּ ֹרַע נְּ ֲחָזָקה ּוִבזְּ

ת־יֹום  יָך ַלֲעשֹות אֶּ הָוה ֱאֹלהֶּ ָך יְּ   ַהַשָבת׃ֵכן ִצּוְּ
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הָוה    16 יְּ ָך  ִצּוְּ ר  ַכֲאשֶּ ָך  ת־ִאמֶּ אֶּ וְּ ת־ָאִביָך  אֶּ ַכֵבד 

ַעל   ָלְך  ִייַטב  ַמַען  ּולְּ יָך  ָימֶּ ַיֲאִריֻכן  ַמַען  לְּ יָך  ֱאֹלהֶּ

יָך  הָוה ֱאֹלהֶּ ר־יְּ   ן ָלְך׃ֹנתֵ  ָהֲאָדָמה ֲאשֶּ

ָצח׃ 17   לֹא ִתרְּ

ָאף׃ 18 לֹא ִתנְּ   וְּ

ֹנב׃ 19 לֹא ִתגְּ   וְּ

לֹא־ַתעֲ  20 א׃וְּ ֵרֲעָך ֵעד ָשוְּ   נֶּה בְּ

ֵבית    21 ַאּוֶּה  ִתתְּ לֹא  וְּ ס  ָך  ֵרעֶּ ת  ֵאשֶּ ֹמד  ַתחְּ לֹא  וְּ

ר   ֹכל ֲאשֶּ דֹו ַוֲאָמתֹו שֹורֹו ַוֲחֹמרֹו וְּ ַעבְּ ָך ָשֵדהּו וְּ ֵרעֶּ

ָך׃ ֵרעֶּ   לְּ

ת־ַהדְּ   22 ה  בָ אֶּ ָהֵאלֶּ ל־ָכל־ִרים  אֶּ הָוה  יְּ ר  ִדבֶּ

ָעָנן וְּ  ם ָבָהר ִמתֹוְך ָהֵאש הֶּ כֶּ ַהלְּ ל קֹול ָגדֹול קְּ ָהֲעָרפֶּ

ֵנם   ַוִיתְּ ֲאָבִנים  ֻלֹחת  ֵני  ַעל־שְּ ֵבם  תְּ ַוִיכְּ ָיָסף  לֹא  וְּ

 ֵאָלי׃

ָהָהר    23 ְך וְּ ת־ַהקֹול ִמתֹוְך ַהֹחשֶּ ם אֶּ ֲעכֶּ ָשמְּ ִהי כְּ ַויְּ

ָבֵאש וַ ֹבֵער  ם    ֵטיכֶּ ִשבְּ ָכל־ָראֵשי  ֵאַלי  בּון  רְּ ִתקְּ

ם׃  ֵניכֶּ ִזקְּ  וְּ
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אָ   24 רְּ הֶּ ֵהן  רּו  ֹבדֹו ַותֹאמְּ ת־כְּ אֶּ ֱאֹלֵהינּו  הָוה  יְּ נּו 

ַהיֹום   ָהֵאש  ִמתֹוְך  נּו  ָשַמעְּ ת־ֹקלֹו  אֶּ וְּ לֹו  ת־ָגדְּ אֶּ וְּ

ת־ָהָאָדם ָוָחי׃ ַדֵבר ֱאֹלִהים אֶּ  ַהזֶּה ָרִאינּו ִכי־יְּ

ָלמָ   25 ַעָתה  לֵ ה  וְּ תֹאכְּ ִכי  ֹדָלה ָנמּות  ַהגְּ ָהֵאש  נּו 

נּו   ֲאַנחְּ ִפים  ִאם־ֹיסְּ הָוה  ַהזֹאת  יְּ ת־קֹול  אֶּ ֹמַע  ִלשְּ

נּו׃  ֱאֹלֵהינּו עֹוד ָוָמתְּ

ר ָשַמע קֹול ֱאֹלִהים ַחִיים   26 ִכי ִמי ָכל־ָבָשר ֲאשֶּ

ַדֵבר ִמתֹוְך־ָהֵאש ָכֹמנּו ַויִֶּחי׃  מְּ

ּוֲשמָ   27 ַאָתה  ַרב  אֵ קְּ הָוהע  יְּ יֹאַמר  ר  ָכל־ֲאשֶּ   ת 

כָ  ֵאת  ֵאֵלינּו  ַדֵבר  תְּ ַאתְּ  וְּ ַדֵבר  ֱאֹלֵהינּו  יְּ ר  ל־ֲאשֶּ

ָעִשינּו׃  נּו וְּ ָשַמעְּ יָך וְּ הָוה ֱאֹלֵהינּו ֵאלֶּ  יְּ

ם ֵאָלי    28 כֶּ רְּ ַדבֶּ ם בְּ ֵריכֶּ ת־קֹול ִדבְּ הָוה אֶּ ַמע יְּ ַוִישְּ

ת־קֹול דִ  ִתי אֶּ הָוה ֵאַלי ָשַמעְּ ר יְּ ֵר ַויֹאמֶּ י ָהָעם ַהזֶּה  בְּ

ר ִדֵברּו  יָך ֵהיִטיבּו ָכל־ֲאשֶּ רּו ֵאלֶּ ר ִדבְּ  ׃ֲאשֶּ

ֹאִתי    29 ָאה  ִירְּ לְּ ם  ָלהֶּ זֶּה  ָבָבם  לְּ ָהָיה  וְּ ִמי־ִיֵתן 

ִייַטב   ַמַען  לְּ ָכל־ַהָיִמים  ֹוַתי  ת־ָכל־ִמצְּ אֶּ ֹמר  ִלשְּ וְּ

ֹעָלם׃ ם לְּ ֵניהֶּ ִלבְּ ם וְּ  ָלהֶּ

ם  30 ם שּובּו ָלכֶּ אָ ֵלְך ֱאֹמר ָלהֶּ ם׃לְּ  ֳהֵליכֶּ
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יָך ֵאת ָכל־   31 ָרה ֵאלֶּ ַאָתה ֹפה ֲעֹמד ִעָמִדי ַוֲאַדבְּ וְּ

ָעשּו   ֵדם וְּ ַלמְּ ר תְּ ָפִטים ֲאשֶּ ַהִמשְּ ַהֻחִקים וְּ ָוה וְּ ַהִמצְּ

ָתּה׃  ִרשְּ ם לְּ ר ָאֹנִכי ֹנֵתן ָלהֶּ ץ ֲאשֶּ  ָבָארֶּ

ם    32 הָוה ֱאֹלֵהיכֶּ ר ִצָּוה יְּ ם ַלֲעשֹות ַכֲאשֶּ תֶּ ַמרְּ ּושְּ

תְּ  מֹאל׃אֶּ ם לֹא ָתֻסרּו ָיִמין ּושְּ  כֶּ

הוָ   33 יְּ ר ִצָּוה  ְך ֲאשֶּ רֶּ ָכל־ַהדֶּ ם  בְּ כֶּ תְּ ם אֶּ ה ֱאֹלֵהיכֶּ

ָיִמים   ם  תֶּ ַהֲאַרכְּ וְּ ם  ָלכֶּ טֹוב  וְּ יּון  ִתחְּ ַמַען  לְּ ֵתֵלכּו 

ר ִתיָרשּון׃  ץ ֲאשֶּ  ָבָארֶּ

om/https://adilsoncardoso.c 

 

Deuteronômio Capítulo 6  

ִצָּוה    1 ר  ֲאשֶּ ָפִטים  ַהִמשְּ וְּ ַהֻחִקים  ָוה  ַהִמצְּ זֹאת  וְּ

ם ַלֲעשֹות   כֶּ תְּ ַלֵמד אֶּ ם לְּ הָוה ֱאֹלֵהיכֶּ ר  יְּ ץ ֲאשֶּ ָבָארֶּ

ָתּה׃ ִרשְּ ִרים ָשָמה לְּ ם ֹעבְּ  ַאתֶּ

ת־ָכל־  2 ֹמר אֶּ יָך ִלשְּ הָוה ֱאֹלהֶּ ת־יְּ ַמַען ִתיָרא אֶּ לְּ

ן־יו ּו ֻחֹקתָ  ָך ּובֶּ ַצּוֶָּך ַאָתה ּוִבנְּ ר ָאֹנִכי מְּ ֹוָתיו ֲאשֶּ ִמצְּ

ָך כֹ  יָך׃ ִבנְּ ַמַען ַיֲאִרֻכן ָימֶּ ֵמי ַחיֶּיָך ּולְּ  ל יְּ

https://adilsoncardoso.com/
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ָת ִישְּ   3 ָשַמעְּ ָך  וְּ ר ִייַטב לְּ ָת ַלֲעשֹות ֲאשֶּ ָשַמרְּ ָרֵאל וְּ

יָך  הָוה ֱאֹלֵהי ֲאֹבתֶּ ר יְּ ר ִדבֶּ ֹאד ַכֲאשֶּ בּון מְּ ר ִתרְּ   ַוֲאשֶּ

ָבש׃ָלְך ץ ָזַבת ָחָלב ּודְּ רֶּ    אֶּ

ָחד׃  4 הָוה אֶּ הָוה ֱאֹלֵהינּו יְּ ָרֵאל יְּ ַמע ִישְּ  שְּ

ָך    5 ָבבְּ ָכל־לְּ בְּ יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ ֵאת  ָת  ָאַהבְּ ָכל־וְּ ּובְּ

ָך׃  ֹאדֶּ ָכל־מְּ ָך ּובְּ שְּ  ַנפְּ

ַהיֹום    6 ָך  ַצּוְּ מְּ ָאֹנִכי  ר  ֲאשֶּ ה  ָהֵאלֶּ ָבִרים  ַהדְּ ָהיּו  וְּ

ָך׃ ָבבֶּ  ַעל־לְּ

ָתםִשנַ וְּ   7 ָך    נְּ ֵביתֶּ בְּ ָך  תְּ ִשבְּ בְּ ָבם  ָת  ִדַברְּ וְּ ָבנֶּיָך  לְּ

ָך׃  קּומֶּ ָך ּובְּ בְּ ָשכְּ ְך ּובְּ רֶּ ָך ַבדֶּ תְּ כְּ לֶּ  ּובְּ

אֹו  8 לְּ ָתם  ַשרְּ ֵבין ּוקְּ ֹטָטֹפת  לְּ ָהיּו  וְּ ָך  ַעל־ָידֶּ ת 

 ֵעינֶּיָך׃ 

יָך׃ 9 ָערֶּ ָך ּוִבשְּ זּוֹזת ֵביתֶּ ָתם ַעל־מְּ ַתבְּ   ּוכְּ

ָהָיה ִכי  10 בִ וְּ ייְּ הָוה ֱאֹלהֶּ ר  יֲאָך יְּ ץ ֲאשֶּ ל־ָהָארֶּ ָך אֶּ

ת ָלְך  ַיֲעֹקב ָלתֶּ ָחק ּולְּ ִיצְּ ָרָהם לְּ ַאבְּ יָך לְּ ַבע ַלֲאֹבתֶּ ִנשְּ

ֹטֹבת אֲ  ֹדֹלת וְּ ר לֹא־ָבִניָת׃ָעִרים גְּ  שֶּ
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ר לֹא־ִמֵלאָת ּוֹבֹרת    11 ֵלִאים ָכל־טּוב ֲאשֶּ ּוָבִתים מְּ

ָרִמי  כְּ ָת  לֹא־ָחַצבְּ ר  ֲאשֶּ וְּ ֲחצּוִבים  ר  ם  ֲאשֶּ ֵזיִתים 

ָת׃ ָשָבעְּ ָת וְּ ָאַכלְּ ָת וְּ  לֹא־ָנָטעְּ

ר הֹוִציֲאָך    12 הָוה ֲאשֶּ ת־יְּ ַכח אֶּ ן־ִתשְּ ָך פֶּ ר לְּ ִהָשמֶּ

ַריִ  ץ ִמצְּ רֶּ  ם ִמֵבית ֲעָבִדים׃ֵמאֶּ

מֹו    13 ּוִבשְּ ַתֲעֹבד  ֹאתֹו  וְּ ִתיָרא  יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  ת־יְּ אֶּ

 ִתָשֵבַע׃

אֱ   14 ַאֲחֵרי  כּון  ֵתלְּ ֵמֱאֹלֵהי  ֹלהִ לֹא  ֲאֵחִרים  ים 

ם׃ ָהַעִמי ִביבֹוֵתיכֶּ ר סְּ  ם ֲאשֶּ

ה    15 ן־יֱֶּחרֶּ פֶּ ָך  בֶּ ִקרְּ בְּ יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ ַקָנא  ֵאל  ִכי 

ֵני ָהֲאָדָמה׃ ָך ֵמַעל פְּ ִמידְּ ִהשְּ יָך ָבְך וְּ הָוה ֱאֹלהֶּ   ַאף־יְּ

ם    16 ִנִסיתֶּ ר  ַכֲאשֶּ ם  ֱאֹלֵהיכֶּ הָוה  ת־יְּ אֶּ ַנסּו  תְּ לֹא 

 ׃ַבַמָסה

ם    17 ֱאֹלֵהיכֶּ הָוה  יְּ ֹות  ת־ִמצְּ אֶּ רּון  מְּ ִתשְּ ָשמֹור 

ר ִצָּוְך׃  ֻחָקיו ֲאשֶּ ֵעֹדָתיו וְּ  וְּ

הַ   18 ָעִשיָת ַהָיָשר וְּ ַמַען ִייַטב  וְּ הָוה לְּ ֵעיֵני יְּ ּטֹוב בְּ

ַבע   ר־ִנשְּ ץ ַהֹּטָבה ֲאשֶּ ת־ָהָארֶּ ָת אֶּ ָיַרשְּ וְּ ָלְך ּוָבאָת 

יָך׃ הָוה ַלֲאֹבתֶּ  יְּ
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אֶּ   19 ִמפָ ת־כָ ַלֲהֹדף  יָך  בֶּ ר  ל־ֹאיְּ ִדבֶּ ר  ַכֲאשֶּ נֶּיָך 

הָוה׃   יְּ

ָהֵעֹדת   20 ָמה  ֵלאֹמר  ָמָחר  ָך  ִבנְּ ָך  ָאלְּ ִכי־ִישְּ

וְּ  ַהֻחִקים  ֱאֹלֵהינּו  וְּ הָוה  יְּ ִצָּוה  ר  ֲאשֶּ ָפִטים  ַהִמשְּ

ם׃ כֶּ תְּ  אֶּ

ָרִים    21 ִמצְּ ֹעה בְּ ַפרְּ ָך ֲעָבִדים ָהִיינּו לְּ ִבנְּ ָת לְּ ָאַמרְּ וְּ

ָיד ֲחָזָקה׃  יְּ ַויֹוִציֵאנּו  ַרִים בְּ  הָוה ִמִמצְּ

ָרִעים    22 וְּ ֹדִלים  גְּ ִתים  ּוֹמפְּ אֹוֹתת  הָוה  יְּ ַוִיֵתן 

ֹעה ּו ַפרְּ ַרִים בְּ ִמצְּ ֵעיֵנינּו׃ בְּ ָכל־ֵביתֹו לְּ  בְּ

ת    23 ַמַען ָהִביא ֹאָתנּו ָלתֶּ אֹוָתנּו הֹוִציא ִמָשם לְּ וְּ

ַבע ַלֲאֹבֵתינּו׃ ר ִנשְּ ץ ֲאשֶּ ת־ָהָארֶּ  ָלנּו אֶּ

צַ וַ   24 ה יְּ ָהֵאלֶּ ת־ָכל־ַהֻחִקים  אֶּ ַלֲעשֹות  הָוה  יְּ ֵּונּו 

ָכל־ַהָיִמים   ָלנּו  טֹוב  לְּ ֱאֹלֵהינּו  הָוה  ת־יְּ אֶּ ָאה  ִירְּ לְּ

ַהיֹום ַהזֶּה׃  ַחֹיֵתנּו כְּ  לְּ

ת־ָכל־  25 ֹמר ַלֲעשֹות אֶּ יֶּה־ָלנּו ִכי־ִנשְּ ָדָקה ִתהְּ ּוצְּ

ֱאֹלֵהי הָוה  יְּ ֵני  ִלפְּ ַהזֹאת  ָוה  ר  נּו  ַהִמצְּ ַכֲאשֶּ

 Deuteronômio - ARC    ִצָּונּו׃

https://adilsoncardoso.com/ 

https://adilsoncardoso.com/
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Deuteronômio Capítulo 7  

יָך    1 הָוה ֱאֹלהֶּ ִביֲאָך יְּ יְּ ר־ַאָתה  ִכי  ץ ֲאשֶּ ל־ָהָארֶּ אֶּ

ָנַשל גֹוִים־ַרִבים מִ  ָתּה וְּ ִרשְּ יָך ַהִחִתי  ָפנֶּ ָבא־ָשָמה לְּ

ַהִחִּוי  ִרִזי וְּ ַהפְּ ַנֲעִני וְּ ַהכְּ ָהֱאֹמִרי וְּ ָגִשי וְּ ַהִגרְּ בּוִסי    וְּ ַהיְּ וְּ

ָך׃  ָעה גֹוִים ַרִבים ַוֲעצּוִמים ִממֶּ  ִשבְּ

פָ   2 לְּ יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ ָתָנם  ַהֲחֵרם  ּונְּ ִהִכיָתם  וְּ נֶּיָך 

חָ  לֹא תְּ ִרית וְּ ם בְּ ֹרת ָלהֶּ  ם׃נֵ ַתֲחִרים ֹאָתם לֹא־ִתכְּ

נֹו ּוִבתֹו לֹא־  3 ָך לֹא־ִתֵתן ִלבְּ ַחֵתן ָבם ִבתְּ לֹא ִתתְּ וְּ

נֶָּך׃   ִתַקח ִלבְּ

דּו ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים    4 ָעבְּ ָך ֵמַאֲחַרי וְּ ת־ִבנְּ ִכי־ָיִסיר אֶּ

ם הָוה ָבכֶּ ָחָרה ַאף־יְּ ָך ַמֵהר׃  וְּ ִמידְּ ִהשְּ  וְּ

ִתֹתצּו  5 ם  ֹחֵתיהֶּ בְּ ִמזְּ ם  ָלהֶּ ַתֲעשּו    ִכי־ִאם־ֹכה 

ִסילֵ ּו ּופְּ ַגֵדעּון  תְּ ם  ַוֲאֵשיֵרהֶּ ַשֵברּו  תְּ ם  ַמֵצֹבָתם  יהֶּ

פּון ָבֵאש׃ רְּ  ִתשְּ

הָוה    6 ָך ָבַחר יְּ יָך בְּ ִכי ַעם ָקדֹוש ַאָתה ַליהָוה ֱאֹלהֶּ

יֹות לֹו   יָך ִלהְּ ר  ֱאֹלהֶּ ֻגָלה ִמֹכל ָהַעִמים ֲאשֶּ ַעם סְּ לְּ

ֵני ָהֲאָדָמה׃   ַעל־פְּ
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ם  7 כֶּ ֵמֻרבְּ ָחַשקִמכָ   לֹא  ם    ל־ָהַעִמים  ָבכֶּ הָוה  יְּ

ַעט ִמָכל־ָהַעִמים׃ ם ַהמְּ ם ִכי־ַאתֶּ ַחר ָבכֶּ  ַוִיבְּ

ֻבָעה    8 ת־ַהשְּ רֹו אֶּ ם ּוִמָשמְּ כֶּ תְּ הָוה אֶּ ִכי ֵמַאֲהַבת יְּ

ַלאֲ  ַבע  ִנשְּ ר  ָיד  ֲאשֶּ בְּ ם  כֶּ תְּ אֶּ הָוה  יְּ הֹוִציא  ם  ֹבֵתיכֶּ

מִ  ֲעָבִדים  ִמֵבית  ָך  דְּ ַוִיפְּ ְך־יַ ֲחָזָקה  לֶּ מֶּ ֹעה  ַפרְּ ד 

ָרִים׃  ִמצְּ

ָהֵאל    9 ָהֱאֹלִהים  הּוא  יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  ִכי־יְּ ָת  ָיַדעְּ וְּ

ֵרי   ֹשמְּ ּולְּ ֹאֲהָביו  לְּ ד  סֶּ ַהחֶּ וְּ ִרית  ַהבְּ ֹשֵמר  ַהנֱֶּאָמן 

ף דֹור׃ לֶּ אֶּ ֹותֹו לְּ  ִמצְּ

ַאֵחר    10 ַהֲאִבידֹו לֹא יְּ ל־ָפָניו לְּ ָאיו אֶּ ֹשנְּ ַשֵלם לְּ ּומְּ

ל אֹו אֶּ ֹשנְּ ם־לֹו׃ ־פָ לְּ ַשלֶּ  ָניו יְּ

ת־  11 אֶּ וְּ ת־ַהֻחִקים  אֶּ וְּ ָוה  ת־ַהִמצְּ אֶּ ָת  ָשַמרְּ וְּ

ָך ַהיֹום ַלֲעשֹוָתם׃ ַצּוְּ ר ָאֹנִכי מְּ ָפִטים ֲאשֶּ   ַהִמשְּ

ב    12 ֵעקֶּ ָהָיה  ה  וְּ ָהֵאלֶּ ָפִטים  ַהִמשְּ ֵאת  עּון  מְּ ִתשְּ

יָך הָוה ֱאֹלהֶּ ָשַמר יְּ ם ֹאָתם וְּ ַוֲעִשיתֶּ ם  תֶּ ַמרְּ ָך  ּושְּ   לְּ

יָך׃ ַבע ַלֲאֹבתֶּ ר ִנשְּ ד ֲאשֶּ סֶּ ת־ַהחֶּ אֶּ ִרית וְּ ת־ַהבְּ  אֶּ

ִרי־   13 ָך ּופְּ נְּ ִרי־ִבטְּ ָך ּוֵבַרְך פְּ בֶּ ִהרְּ ָך וְּ ָך ּוֵבַרכְּ ַוֲאֵהבְּ

וְּ  ָך  ָגנְּ דְּ ָך  ָמתֶּ יָך  ַאדְּ ַגר־ֲאָלפֶּ שְּ ָך  ָהרֶּ ִיצְּ וְּ ָך  ִתיֹרשְּ
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ַבע ַלֲאבֹ  ר־ִנשְּ ֹרת צֹאנֶָּך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאשֶּ תְּ ַעשְּ יוְּ ָך  תֶּ

ת ָלְך׃   ָלתֶּ

ָך ָעָקר    14 יֶּה בְּ יֶּה ִמָכל־ָהַעִמים לֹא־ִיהְּ ָברּוְך ִתהְּ

ָך׃ תֶּ מְּ הֶּ  ַוֲעָקָרה ּוִבבְּ

וֵ   15 ָכל־ַמדְּ ָך ָכל־ֹחִלי וְּ הָוה ִממְּ ֵהִסיר יְּ ַרִים  וְּ י ִמצְּ

ָכל־ ָתָנם בְּ ּונְּ ִשיָמם ָבְך  יְּ ָת לֹא  ָיַדעְּ ר  ָהָרִעים ֲאשֶּ

יָך׃ אֶּ  ֹשנְּ

תָ   16 ָאַכלְּ אֶּ וְּ יָך  ת־ָכל־ָהַעִמי  ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ ר  ֲאשֶּ ם 

ת־ אֶּ ַתֲעֹבד  לֹא  וְּ ם  ֲעֵליהֶּ ָך  ֵעינְּ לֹא־ָתֹחס  ָלְך  ֹנֵתן 

ם ִכי־מֹוֵקש הּוא ָלְך׃   ֱאֹלֵהיהֶּ

ִבלְּ   17 ִני  ִכי תֹאַמר  ִממֶּ ה  ָהֵאלֶּ ַהגֹוִים  ַרִבים  ָך  ָבבְּ

הֹוִריָשם׃   ֵאיָכה אּוַכל לְּ

ָזֹכר    18 ם  ֵמהֶּ ִתיָרא  ר־ָעָשה  ִתזְּ לֹא  ֲאשֶּ ֵאת  ֹכר 

הָוה ָרִים׃ יְּ ָכל־ִמצְּ ֹעה ּולְּ ַפרְּ יָך לְּ  ֱאֹלהֶּ

ָהֹאֹתת   19 וְּ ֵעינֶּיָך  ר־ָראּו  ֲאשֶּ ֹדֹלת  ַהגְּ ַהַמֹסת 

ַהחֲ  ַהָיד  וְּ ִתים  ַהֹמפְּ ר  וְּ ֲאשֶּ טּוָיה  ַהנְּ ֹרַע  ַהזְּ וְּ ָזָקה 

כָ  יָך לְּ הָוה ֱאֹלהֶּ ה יְּ יָך ֵכן־ַיֲעשֶּ הָוה ֱאֹלהֶּ ל־הֹוִצֲאָך יְּ

ם׃הָ  ֵניהֶּ ר־ַאָתה ָיֵרא ִמפְּ  ַעִמים ֲאשֶּ
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יָך ָבם ַעד־   20 הָוה ֱאֹלהֶּ ַשַלח יְּ ָעה יְּ ת־ַהִצרְּ ַגם אֶּ וְּ

ָתִרים ִמָפנֶּיָך׃  ַהִנסְּ ָאִרים וְּ  ֲאֹבד ַהִנשְּ

ָך    21 בֶּ ִקרְּ יָך בְּ הָוה ֱאֹלהֶּ ם ִכי־יְּ ֵניהֶּ לֹא ַתֲעֹרץ ִמפְּ

נֹוָרא׃  ֵאל ָגדֹול וְּ

הוָ   22 יְּ ָנַשל  אֱ וְּ ת־ַהגֹוִיםה  אֶּ יָך  ִמָפנֶּיָך    ֹלהֶּ ָהֵאל 

יָך   ה ָעלֶּ בֶּ ן־ִתרְּ ָעט לֹא תּוַכל ַכֹּלָתם ַמֵהר פֶּ ַעט מְּ מְּ

ה׃  ַחַית ַהָשדֶּ

פָ   23 לְּ יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ ָתָנם  הּוָמה  ּונְּ מְּ ָהָמם  וְּ נֶּיָך 

ָדם׃ ֹדָלה ַעד ִהָשמְּ  גְּ

ת־שְּ   24 ָת אֶּ ַהֲאַבדְּ ָך וְּ ָידֶּ ם בְּ ֵכיהֶּ ָנַתן ַמלְּ ם ִמַתַחת  מָ וְּ

ָפנֶּיָך   ַיֵצב ִאיש בְּ ָך ֹאָתם׃ ַהָשָמִים לֹא־ִיתְּ ִמדְּ  ַעד ִהשְּ

ֹמד    25 לֹא־ַתחְּ ָבֵאש  פּון  רְּ ִתשְּ ם  ֱאֹלֵהיהֶּ ִסיֵלי  פְּ

ֲעלֵ  ָזָהב  וְּ ף  סֶּ ִכי  כֶּ בֹו  ִתָּוֵקש  ן  פֶּ ָלְך  ָת  ָלַקחְּ וְּ ם  יהֶּ

יָך הּוא׃  הָוה ֱאֹלהֶּ  תֹוֲעַבת יְּ

תֹו  26 לֹא־ָתִביא  ָהיִ ֵעבָ וְּ וְּ ָך  ל־ֵביתֶּ אֶּ ם  ה  ֵחרֶּ יָת 

ם   ִכי־ֵחרֶּ נּו  ַתֲעבֶּ תְּ ַתֵעב  וְּ נּו  צֶּ ַשקְּ תְּ ַשֵקץ  ָכֹמהּו 

   הּוא׃

    https://adilsoncardoso.com/Deu 

https://adilsoncardoso.com/
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Deuteronômio Capítulo 8 

הַ   1 ָך  ַצּוְּ מְּ ָאֹנִכי  ר  ֲאשֶּ ָוה  רּון  יֹוָכל־ַהִמצְּ מְּ ִתשְּ ם 

ּו יּון  ִתחְּ ַמַען  לְּ ם  ַלֲעשֹות  תֶּ ִויִרשְּ ם  ּוָבאתֶּ ם  ִביתֶּ רְּ

ם׃  הָוה ַלֲאֹבֵתיכֶּ ַבע יְּ ר־ִנשְּ ץ ֲאשֶּ ת־ָהָארֶּ  אֶּ

יָך    2 הָוה ֱאֹלהֶּ ר ֹהִליֲכָך יְּ ְך ֲאשֶּ רֶּ ת־ָכל־ַהדֶּ ָת אֶּ ָזַכרְּ וְּ

ָבִעים   ַארְּ נַ זֶּה  לְּ ָך  ַעֹנתְּ ַמַען  לְּ ָבר  ַבִמדְּ ָך  ֹסתְּ ָשָנה 

ֹמר   ָך ֲהִתשְּ ָבבְּ ר ִבלְּ ת־ֲאשֶּ ֹותֹו ִאם־לֹא׃ָלַדַעת אֶּ  ִמצְּ

ָת   3 ר לֹא־ָיַדעְּ ת־ַהָמן ֲאשֶּ ָך אֶּ ָך ַוַיֲאִכלְּ ִעבֶּ ָך ַוַירְּ ַענְּ ַויְּ

ם  חֶּ ַמַען הֹוִדֲעָך ִכי לֹא ַעל־ַהלֶּ יָך לְּ עּון ֲאֹבתֶּ לֹא ָידְּ וְּ

ַבד יֶּה ָהָאָדם ִכי ַעל־ָכל־מֹוָצא פִ לְּ יֶּה  י־יְּ ֹו ִיחְּ הָוה ִיחְּ

 ָהָאָדם׃

ָך לֹא ָבֵצָקה זֶּה    4 לְּ ַרגְּ יָך וְּ ָתה ֵמָעלֶּ ָך לֹא ָבלְּ ָלתְּ ִשמְּ

ָבִעים ָשָנה׃  ַארְּ

נֹו   5 ת־בְּ ַיֵסר ִאיש אֶּ ר יְּ ָך ִכי ַכֲאשֶּ ָבבֶּ ָת ִעם־לְּ ָיַדעְּ וְּ

ָך׃  רֶּ ַיסְּ יָך מְּ הָוה ֱאֹלהֶּ  יְּ

יָך ָללֶּ   6 הָוה ֱאֹלהֶּ ֹות יְּ ת־ִמצְּ ָת אֶּ ָשַמרְּ ת  וְּ ָרָכיו  כֶּ ִבדְּ

ָאה ֹאתֹו׃  ִירְּ  ּולְּ
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ץ    7 רֶּ אֶּ טֹוָבה  ץ  רֶּ ל־אֶּ אֶּ ִביֲאָך  מְּ יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ ִכי 

ָעה ּוָבָהר׃ ִאים ַבִבקְּ ֹהֹמת ֹיצְּ  ַנֲחֵלי ָמִים ֲעָיֹנת ּותְּ

ִרמֹון אֶּ   8 ֵאָנה וְּ ן ּותְּ פֶּ גֶּ ֹעָרה וְּ ץ ִחָּטה ּושְּ רֶּ ץ־ֵזית  אֶּ רֶּ

ָבש׃  ן ּודְּ מֶּ  שֶּ

ר לֹא בְּ   9 ץ ֲאשֶּ רֶּ לֶּ ִמסְּ אֶּ ם לֹא־ ֵכנֻת תֹאַכל־ָבּה  חֶּ

יָה   זֶּל ּוֵמֲהָררֶּ ר ֲאָבנֶּיָה ַברְּ ץ ֲאשֶּ רֶּ ַסר ֹכל ָבּה אֶּ חְּ תֶּ

ת׃  ֹחשֶּ ֹצב נְּ  ַתחְּ

יָך ַעל־  10 הָוה ֱאֹלהֶּ ת־יְּ ָת אֶּ ָת ּוֵבַרכְּ ָשָבעְּ ָת וְּ ָאַכלְּ וְּ

ר נָ  ץ ַהֹּטָבה ֲאשֶּ  ַתן־ָלְך׃ָהָארֶּ

ַכח אֶּ   11 ן־ִתשְּ ָך פֶּ ר לְּ ִתי  ת־יְּ ִהָשמֶּ ִבלְּ יָך לְּ הָוה ֱאֹלהֶּ

ֹותָ  ֹמר ִמצְּ ָך  שְּ ַצּוְּ ר ָאֹנִכי מְּ ֻחֹקָתיו ֲאשֶּ ָפָטיו וְּ יו ּוִמשְּ

 ַהיֹום׃

נֶּה    12 ִתבְּ טֹוִבים  ּוָבִתים  ָת  ָשָבעְּ וְּ ן־תֹאַכל  פֶּ

ָת׃ ָיָשבְּ  וְּ

בְּ   13 ִירְּ ָך  צֹאנְּ וְּ ָך  ָקרְּ ה־ָלְך  ּובְּ בֶּ ִירְּ ָזָהב  וְּ ף  סֶּ כֶּ וְּ יֻן 

ֹכל ֲאשֶּ  ה׃ ר־לְּ וְּ בֶּ  ָך ִירְּ

יָך    14 ֱאֹלהֶּ הָוה  ת־יְּ אֶּ ָת  ָשַכחְּ וְּ ָך  ָבבֶּ לְּ ָרם  וְּ

ַרִים ִמֵבית ֲעָבִדים׃  ץ ִמצְּ רֶּ  ַהמֹוִציֲאָך ֵמאֶּ
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ָשָרף    15 ָנָחש  ַהנֹוָרא  וְּ ַהָגֹדל  ָבר  ַבִמדְּ ַהמֹוִליֲכָך 

ֲאשֶּ  ִצָמאֹון  וְּ ָרב  ַעקְּ ַמִים  וְּ ָך  לְּ ַהמֹוִציא  ֵאין־ָמִים  ר 

 ִמיש׃ַחלָ ִמצּור הַ 

יָך    16 עּון ֲאֹבתֶּ ר לֹא־ָידְּ ָבר ֲאשֶּ ָך ָמן ַבִמדְּ ַהַמֲאִכלְּ

ָך׃ ַאֲחִריתֶּ ָך בְּ ֵהיִטבְּ ָך לְּ ַמַען ַנֹסתֶּ ָך ּולְּ ַמַען ַעֹנתְּ  לְּ

ת־  17 ם ָיִדי ָעָשה ִלי אֶּ ֹעצֶּ ָך ֹכִחי וְּ ָבבֶּ ָת ִבלְּ ָאַמרְּ וְּ

 ל ַהזֶּה׃ַהַחיִ 

יָך  18 הָוה ֱאֹלהֶּ ת־יְּ ָת אֶּ ָזַכרְּ ָך ֹכַח כִ   וְּ י הּוא ַהֹנֵתן לְּ

ַבע  ַלֲעשֹות חָ  ר־ִנשְּ ִריתֹו ֲאשֶּ ת־בְּ ַמַען ָהִקים אֶּ ִיל לְּ

יָך ַכיֹום ַהזֶּה׃   ַלֲאֹבתֶּ

יָך    19 ֱאֹלהֶּ הָוה  ת־יְּ אֶּ ַכח  ִתשְּ ִאם־ָשֹכַח  ָהָיה  וְּ

ָת ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאחֵ  ָהַלכְּ ַתֲחִויָת  וְּ ִהשְּ ָתם וְּ ִרים ַוֲעַבדְּ

ם ַהעִ  ם ַהיֹום ִכי ָאֹבד תֹאֵבדּון׃ ֹדתִ ָלהֶּ  י ָבכֶּ

ם ֵכן תֹאֵבדּון   20 ֵניכֶּ הָוה ַמֲאִביד ִמפְּ ר יְּ ַכגֹוִים ֲאשֶּ

ם׃ הָוה ֱאֹלֵהיכֶּ קֹול יְּ עּון בְּ מְּ ב לֹא ִתשְּ   ֵעקֶּ

https://adilsoncardoso.com/ 
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Deuteronômio Capítulo 9  

ֵדן ָלבֹא  ע  מַ שְּ   1 ת־ַהַירְּ ָרֵאל ַאָתה ֹעֵבר ַהיֹום אֶּ ִישְּ

ֹדֹלת  גְּ ָעִרים  ָך  ִממֶּ ַוֲעֻצִמים  ֹדִלים  גְּ גֹוִים  ת  שֶּ ָלרֶּ

ֻצֹרת ַבָשָמִים׃  ּובְּ

ָת    2 ָיַדעְּ ַאָתה  ר  ֲאשֶּ ֲעָנִקים  ֵני  בְּ ָוָרם  ַעם־ָגדֹול 

ֵני בְּ  ַיֵצב ִלפְּ ָת ִמי ִיתְּ ַאָתה ָשַמעְּ  ׃ ֲעָנק ֵניוְּ

ָפנֶּיָך    3 יָך הּוא־ָהֹעֵבר לְּ הָוה ֱאֹלהֶּ ָת ַהיֹום ִכי יְּ ָיַדעְּ וְּ

ָפנֶּיָך   לְּ ִניֵעם  ַיכְּ הּוא  וְּ ִמיֵדם  ַישְּ הּוא  ָלה  ֹאכְּ ֵאש 

הָוה ָלְך׃ ר יְּ ר ִדבֶּ ָתם ַמֵהר ַכֲאשֶּ ַהַאַבדְּ ָתם וְּ הֹוַרשְּ  וְּ

יָך    4 ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ ַבֲהֹדף  ָך  ָבבְּ ִבלְּ ם  ֹאתָ ַאל־תֹאַמר 

ת־ ִמלְּ  ת אֶּ שֶּ הָוה ָלרֶּ ָקִתי ֱהִביַאִני יְּ ִצדְּ ָפנֶּיָך ֵלאֹמר בְּ

הָוה   יְּ ה  ָהֵאלֶּ ַהגֹוִים  ַעת  ִרשְּ ּובְּ ַהזֹאת  ץ  ָהָארֶּ

 מֹוִריָשם ִמָפנֶּיָך׃

ת    5 שֶּ ָלרֶּ ָבא  ַאָתה  ָך  ָבבְּ לְּ ר  ֹישֶּ ּובְּ ָך  ָקתְּ ִצדְּ בְּ לֹא 

ה   ַעת ַהגֹוִים ָהֵאלֶּ ִרשְּ ָצם ִכי בְּ ת־ַארְּ יָך  ה ֱאֹלהוָ יְּ אֶּ הֶּ

ר   ֲאשֶּ ת־ַהָדָבר  אֶּ ָהִקים  ַמַען  ּולְּ ִמָפנֶּיָך  מֹוִריָשם 

ַיֲעֹקב׃  ָחק ּולְּ ִיצְּ ָרָהם לְּ ַאבְּ יָך לְּ הָוה ַלֲאֹבתֶּ ַבע יְּ  ִנשְּ
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ָך   6 לְּ ֹנֵתן  יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ ָך  ָקתְּ ִצדְּ בְּ לֹא  ִכי  ָת  ָיַדעְּ וְּ

ָתּה ִכי ַעם־ ִרשְּ ץ ַהּטֹוָבה ַהזֹאת לְּ ת־ָהָארֶּ ה־שֵ קְּ אֶּ

 ף ָאָתה׃ֹערֶּ 

הָוה    7 ת־יְּ אֶּ ָת  ַצפְּ ר־ִהקְּ ֲאשֶּ ֵאת  ַכח  ַאל־ִתשְּ ֹכר  זְּ

ץ   רֶּ ֵמאֶּ ר־ָיָצאָת  ֲאשֶּ ִמן־ַהיֹום  לְּ ָבר  ַבִמדְּ יָך  ֱאֹלהֶּ

ם   ִרים ֱהִייתֶּ ם ַעד־ַהָמקֹום ַהזֶּה ַממְּ ַרִים ַעד־ֹבֲאכֶּ ִמצְּ

הָוה׃  ִעם־יְּ

אַ   8 הָוה ַוִיתְּ ת־יְּ ם אֶּ תֶּ ַצפְּ ֹחֵרב ִהקְּ הוָ   ףנַ ּובְּ ם  יְּ ה ָבכֶּ

ם׃ כֶּ תְּ ִמיד אֶּ ַהשְּ  לְּ

לּוֹחת   9 ָהֲאָבִנים  לּוֹחת  ָלַקַחת  ָהָהָרה  ַבֲעֹלִתי 

ָבָהר   ָוֵאֵשב  ם  ִעָמכֶּ הָוה  יְּ ר־ָכַרת  ֲאשֶּ ִרית  ַהבְּ

ִתי  ָאַכלְּ לֹא  ם  חֶּ לֶּ ָלה  ַליְּ ָבִעים  ַארְּ וְּ יֹום  ָבִעים  ַארְּ

 ּוַמִים לֹא ָשִתיִתי׃

הָוה אֵ   10 ֻתִבים  ת־שְּ י אֶּ לַ ַוִיֵתן יְּ ֵני לּוֹחת ָהֲאָבִנים כְּ

ר   ר ִדבֶּ ָבִרים ֲאשֶּ ָכל־ַהדְּ ם כְּ ַבע ֱאֹלִהים ַוֲעֵליהֶּ צְּ אֶּ בְּ

יֹום ַהָקָהל׃ ם ָבָהר ִמתֹוְך ָהֵאש בְּ הָוה ִעָמכֶּ  יְּ

ָלה ָנַתן    11 ָבִעים ָליְּ ַארְּ ָבִעים יֹום וְּ ִהי ִמֵקץ ַארְּ ַויְּ

ֵני ֻלחֹ  ת־שְּ הָוה ֵאַלי אֶּ ִרית׃ֲאָבנִ הָ  תיְּ  ים ֻלחֹות ַהבְּ
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הָוה ֵאַלי קּום ֵרד ַמֵהר ִמזֶּה ִכי ִשֵחת    12 ר יְּ ַויֹאמֶּ

ְך   רֶּ ָרִים ָסרּו ַמֵהר ִמן־ַהדֶּ ר הֹוֵצאָת ִמִמצְּ ָך ֲאשֶּ ַעמְּ

ם ַמֵסָכה׃ ר ִצִּויִתם ָעשּו ָלהֶּ  ֲאשֶּ

ת־ָהָעם ַהזֶּה    13 הָוה ֵאַלי ֵלאֹמר ָרִאיִתי אֶּ ר יְּ ַויֹאמֶּ

ף הּוא׃ ה ַעםנֵ הִ וְּ  ֵשה־ֹערֶּ  ־קְּ

ָמם    14 ת־שְּ אֶּ ה  חֶּ מְּ אֶּ וְּ ִמיֵדם  ַאשְּ וְּ ִני  ִממֶּ ף  רֶּ הֶּ

ָוָרב   גֹוי־ָעצּום  לְּ ָך  אֹותְּ ה  ֱעשֶּ אֶּ וְּ ַהָשָמִים  ִמַתַחת 

נּו׃   ִממֶּ

ֵני    15 ּושְּ ָבֵאש  ֹבֵער  ָהָהר  וְּ ִמן־ָהָהר  ָוֵאֵרד  ן  ָוֵאפֶּ

ֵתי ָיָדי׃  ִרית ַעל שְּ  ֻלֹחת ַהבְּ

א אֵ וָ   16 הִ   רֶּ ם  וְּ ם ֲעִשיתֶּ ם ַליהָוה ֱאֹלֵהיכֶּ ֵנה ֲחָטאתֶּ

ר־ִצָּוה   ְך ֲאשֶּ רֶּ ם ַמֵהר ִמן־ַהדֶּ תֶּ ל ַמֵסָכה ַסרְּ ם ֵעגֶּ ָלכֶּ

ם׃  כֶּ תְּ הָוה אֶּ  יְּ

ֵתי ָיָדי    17 ִלֵכם ֵמַעל שְּ ֵני ַהֻלֹחת ָוַאשְּ ֹפש ִבשְּ תְּ ָואֶּ

ם׃ ֵעיֵניכֶּ ֵרם לְּ  ָוֲאַשבְּ

הוָ   18 יְּ ֵני  ִלפְּ ַנַפל  תְּ יֹום  ִראשֹ כָ   הָואֶּ ָבִעים  ַארְּ ָנה 

ִתי ּוַמִים לֹא ָשִתיִתי   ם לֹא ָאַכלְּ חֶּ ָלה לֶּ ָבִעים ַליְּ ַארְּ וְּ
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ָהַרע   ַלֲעשֹות  ם  ֲחָטאתֶּ ר  ֲאשֶּ ם  כֶּ ָכל־ַחַּטאתְּ ַעל 

ִעיסֹו׃ ַהכְּ הָוה לְּ ֵעיֵני יְּ  בְּ

הָוה    19 ר ָקַצף יְּ ַהֵחָמה ֲאשֶּ ֵני ָהַאף וְּ ִתי ִמפְּ ִכי ָיֹגרְּ

לְּ  ם  ַגם  ִמיד  שְּ הַ ֲעֵליכֶּ ֵאַלי  הָוה  יְּ ַמע  ַוִישְּ ם  כֶּ תְּ אֶּ

 ַבַפַעם ַהִהוא׃ 

ַפֵלל   20 תְּ ִמידֹו ָואֶּ ַהשְּ ֹאד לְּ הָוה מְּ ַאַנף יְּ ַאֲהֹרן ִהתְּ ּובְּ

ַעד ַאֲהֹרן ָבֵעת ַהִהוא׃   ַגם־בְּ

ל   21 ת־ָהֵעגֶּ אֶּ ם  ר־ֲעִשיתֶּ ֲאשֶּ ם  כֶּ ת־ַחַּטאתְּ אֶּ וְּ

ֹרף ֹאתֹו ָבֵאש וָ  שְּ ִתי ָואֶּ ֹו ָטחֹון ֵהיֵטב  ת ֹאתכֹ אֶּ ָלַקחְּ

ל־ַהַנַחל  ת־ֲעָפרֹו אֶּ ִלְך אֶּ ָעָפר ָוַאשְּ ר־ַדק לְּ ַעד ֲאשֶּ

 ַהֹיֵרד ִמן־ָהָהר׃

ִצִפים    22 ֹרת ַהַתֲאָוה ַמקְּ ִקבְּ ַמָסה ּובְּ ֵעָרה ּובְּ ַתבְּ ּובְּ

הָוה׃ ת־יְּ ם אֶּ  ֱהִייתֶּ

ֵנַע ֵלאֹמר    23 ם ִמָקֵדש ַברְּ כֶּ תְּ הָוה אֶּ ֹלַח יְּ ֲעלּו  ּוִבשְּ

ץשּוּורְּ  ת־ָהָארֶּ ת־ִפי     אֶּ רּו אֶּ ם ַוַתמְּ ר ָנַתִתי ָלכֶּ ֲאשֶּ

ם   תֶּ ַמעְּ שְּ לֹא  וְּ לֹו  ם  תֶּ ֱאַמנְּ הֶּ לֹא  וְּ ם  ֱאֹלֵהיכֶּ הָוה  יְּ

ֹקלֹו׃  בְּ

ם׃  24 כֶּ תְּ ִתי אֶּ הָוה ִמיֹום ַדעְּ ם ִעם־יְּ ִרים ֱהִייתֶּ  ַממְּ
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אֶּ   25 ָבִעים ַהיֹום וְּ הָוה ֵאת ַארְּ ֵני יְּ ַנַפל ִלפְּ תְּ ת־ָואֶּ

בָ  אֲ   ִעים ַארְּ ָלה  הָוה  ַהַליְּ יְּ ִכי־ָאַמר  ִתי  ַנָפלְּ ִהתְּ ר  שֶּ

ם׃ כֶּ תְּ ִמיד אֶּ ַהשְּ  לְּ

ַאל־  26 הִוה  יְּ ֲאֹדָני  ָוֹאַמר  הָוה  ל־יְּ אֶּ ַפֵלל  תְּ ָואֶּ

ר־ ֲאשֶּ ָך  לֶּ ָגדְּ בְּ ָפִדיָת  ר  ֲאשֶּ ָך  ַנֲחָלתְּ וְּ ָך  ַעמְּ ֵחת  ַתשְּ

ָיד ֲחָזָקה׃ ַרִים בְּ  הֹוֵצאָת ִמִמצְּ

ֹכר לַ   27 יָךזְּ יִ  לְּ ֲעָבדֶּ ָרָהם לְּ ַיֲעֹקב ַאל־ַאבְּ ָחק ּולְּ צְּ

ל־ַחָּטאתֹו׃ אֶּ עֹו וְּ ל־ִרשְּ אֶּ ִשי ָהָעם ַהזֶּה וְּ ל־קְּ ן אֶּ  ֵתפֶּ

ִלי    28 ר הֹוֵצאָתנּו ִמָשם ִמבְּ ץ ֲאשֶּ רּו ָהָארֶּ ן־יֹאמְּ פֶּ

ם   ר ָלהֶּ ר־ִדבֶּ ץ ֲאשֶּ ל־ָהָארֶּ ַלֲהִביָאם אֶּ הָוה  ת יְּ ֹכלֶּ יְּ

ָאתֹו אֹוָתם ה  ָבר׃ִמָתם ַבִמדְּ ַלהֲ ֹוִציָאם  ּוִמִשנְּ

ֹכֲחָך ַהָגֹדל    29 ר הֹוֵצאָת בְּ ָך ֲאשֶּ ַנֲחָלתֶּ ָך וְּ ֵהם ַעמְּ וְּ

טּוָיה׃ ֹרֲעָך ַהנְּ   ּוִבזְּ

 https://adilsoncardoso.com/ 

 

 

https://adilsoncardoso.com/


49 

 

Deuteronômio Capítulo 10  

סָ   1 הָוה ֵאַלי פְּ ֵני־לּוֹחת ל־לְּ ָבֵעת ַהִהוא ָאַמר יְּ ָך שְּ

וַ  ָכִראֹשִנים  ֵאַלי  ֲאָבִנים  ָך  ֲעֵלה  לְּ ָעִשיָת  וְּ ָהָהָרה 

 ֲארֹון ֵעץ׃ 

ר ָהיּו ַעל־   2 ָבִרים ֲאשֶּ ת־ַהדְּ ֹתב ַעל־ַהֻלֹחת אֶּ כְּ אֶּ וְּ

ָתם ָבָארֹון׃  ַשמְּ ָת וְּ ר ִשַברְּ  ַהֻלֹחת ָהִראֹשִנים ֲאשֶּ

ָואֶּ   3 ִשִּטים  ֲעֵצי  ֲארֹון  סֹ ָוַאַעש  ֵני־ֻלֹחת פְּ שְּ ל 

ָיִדי׃ַעל ָהָהָרה ּוֲאָבִנים ָכִראֹשִנים ָואַ  ֵני ַהֻלֹחת בְּ  שְּ

ת    4 רֶּ ָתב ָהִראשֹון ֵאת ֲעשֶּ ֹתב ַעל־ַהֻלֹחת ַכִמכְּ ַוִיכְּ

ם ָבָהר ִמתֹוְך ָהֵאש   הָוה ֲאֵליכֶּ ר יְּ ר ִדבֶּ ָבִרים ֲאשֶּ ַהדְּ

הָוה ֵאלָ  ֵנם יְּ יֹום ַהָקָהל ַוִיתְּ  י׃בְּ

ָבָאר  5 ת־ַהֻלֹחת  ָוָאִשם אֶּ ִמן־ָהָהר  ָוֵאֵרד  ן  ֹון  ָוֵאפֶּ

הָוה׃ ר ִצַּוִני יְּ יּו ָשם ַכֲאשֶּ ר ָעִשיִתי ַוִיהְּ  ֲאשֶּ

מֹוֵסָרה    6 ֵני־ַיֲעָקן  בְּ ֵאֹרת  ִמבְּ עּו  ָנסְּ ָרֵאל  ִישְּ ֵני  ּובְּ

נֹו   בְּ ָעָזר  לְּ אֶּ ַכֵהן  ַויְּ ָשם  ַוִיָקֵבר  ַאֲהֹרן  ֵמת  ָשם 

תָ   יו׃ַתחְּ

ֹגָדה    7 עּו ַהֻגדְּ ץ  ִמָשם ָנסְּ רֶּ ָבָתה אֶּ ֹגָדה ָיטְּ ּוִמן־ַהֻגדְּ

 ַנֲחֵלי ָמִים׃ 
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ט ַהֵלִוי ָלֵשאת    8 ת־ֵשבֶּ הָוה אֶּ ִדיל יְּ ָבֵעת ַהִהוא ִהבְּ

תֹו   ָשרְּ לְּ הָוה  יְּ ֵני  ִלפְּ ַלֲעֹמד  הָוה  ִרית־יְּ בְּ ת־ֲארֹון  אֶּ

מֹו ַעד ַהיֹום ַהזֶּה׃ ָבֵרְך ִבשְּ  ּולְּ

לְּ ן  ַעל־כֵ   9 ַנֲחלָ לֹא־ָהָיה  וְּ ק  ֵחלֶּ ָחיו  ֵלִוי  ִעם־אֶּ ה 

יָך לֹו׃  הָוה ֱאֹלהֶּ ר יְּ ר ִדבֶּ הָוה הּוא ַנֲחָלתֹו ַכֲאשֶּ  יְּ

ָבִעים    10 ִתי ָבָהר ַכָיִמים ָהִראֹשִנים ַארְּ ָאֹנִכי ָעַמדְּ וְּ

הָוה ֵאַלי ַגם ַבַפַעם   ַמע יְּ ָלה ַוִישְּ ָבִעים ָליְּ ַארְּ יֹום וְּ

ָך׃ ָבהַהִהוא לֹא־אָ  ִחיתֶּ הָוה ַהשְּ  יְּ

ָהָעם  ַויֹאמֶּ   11 ֵני  ִלפְּ ַמַסע  לְּ ֵלְך  ֵאַלי קּום  הָוה  יְּ ר 

ַלֲאֹבָתם   ִתי  ַבעְּ ר־ִנשְּ ֲאשֶּ ץ  ת־ָהָארֶּ אֶּ שּו  ִירְּ וְּ ָיֹבאּו  וְּ

ם׃   ָלֵתת ָלהֶּ

ֵמִעָמְך    12 יָך ֹשֵאל  הָוה ֱאֹלהֶּ יְּ ָרֵאל ָמה  ַעָתה ִישְּ וְּ

אֱ  הָוה  ת־יְּ אֶּ ָאה  ִירְּ ִאם־לְּ ָכל־ ֹלהֶּ ִכי  בְּ ת  כֶּ ָללֶּ יָך 

ּו ָרָכיו  יָך  דְּ ֱאֹלהֶּ הָוה  ת־יְּ אֶּ ַלֲעֹבד  וְּ ֹאתֹו  ַאֲהָבה  לְּ

ָך׃  שֶּ ָכל־ַנפְּ ָך ּובְּ ָבבְּ ָכל־לְּ  בְּ

ר    13 ֲאשֶּ ת־ֻחֹקָתיו  אֶּ וְּ הָוה  יְּ ֹות  ת־ִמצְּ אֶּ ֹמר  ִלשְּ

טֹוב ָלְך׃ ָך ַהיֹום לְּ ַצּוְּ  ָאֹנִכי מְּ
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ֵמי   14 ּושְּ ַהָשַמִים  יָך  ֱאֹלהֶּ ַליהָוה  ָמִים  ַהשָ   ֵהן 

ר־בָ  ָכל־ֲאשֶּ ץ וְּ  ּה׃ ָהָארֶּ

ַחר    15 ַאֲהָבה אֹוָתם ַוִיבְּ הָוה לְּ יָך ָחַשק יְּ ַרק ַבֲאֹבתֶּ

ם ִמָכל־ָהַעִמים ַכיֹום ַהזֶּה׃ ם ָבכֶּ ָעם ַאֲחֵריהֶּ ַזרְּ  בְּ

שּו    16 ם לֹא ַתקְּ כֶּ פְּ ָערְּ ם וְּ כֶּ ַבבְּ ַלת לְּ ם ֵאת ָערְּ תֶּ ּוַמלְּ

 עֹוד׃

הָוה ֱאֹלֵהי  17 ם  ִכי יְּ י  ֲאֹדנֵ הּוא ֱאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים וַ כֶּ

ר לֹא־ִיָשא   ַהנֹוָרא ֲאשֶּ ָהֲאֹדִנים ָהֵאל ַהָגֹדל ַהִגֹבר וְּ

לֹא ִיַקח ֹשַחד׃   ָפִנים וְּ

ת לֹו  18 ֹאֵהב ֵגר ָלתֶּ ָמָנה וְּ ַאלְּ ַפט ָיתֹום וְּ ה ִמשְּ ֹעשֶּ

ָלה׃  ִשמְּ ם וְּ חֶּ  לֶּ

ֱהיִ   19 ִכי־ֵגִרים  ת־ַהֵגר  אֶּ ם  תֶּ םַוֲאַהבְּ ץ    יתֶּ רֶּ אֶּ בְּ

ָרִים׃  ִמצְּ

ָבק    20 יָך ִתיָרא ֹאתֹו ַתֲעֹבד ּובֹו ִתדְּ הָוה ֱאֹלהֶּ ת־יְּ אֶּ

מֹו ִתָשֵבַע׃  ּוִבשְּ

ָך    21 ִאתְּ ר־ָעָשה  ֲאשֶּ יָך  ֱאֹלהֶּ הּוא  וְּ ָך  ִהָלתְּ תְּ הּוא 

ָראּו   ר  ֲאשֶּ ה  ָהֵאלֶּ ת־ַהנֹוָרֹאת  אֶּ וְּ ֹדֹלת  ת־ַהגְּ אֶּ

 ֵעינֶּיָך׃ 
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ש   22 נֶּפֶּ ִעים  ִשבְּ מָ ָירְּ   בְּ ָריְּ ִמצְּ יָך  ֲאֹבתֶּ ַעָתה  דּו  וְּ ה 

ֵבי ַהָשַמִים ָלֹרב׃ כֹוכְּ יָך כְּ הָוה ֱאֹלהֶּ ָך יְּ   ָשמְּ
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Deuteronômio Capítulo 11  

תֹו  1 ַמרְּ ִמשְּ ָת  ָשַמרְּ וְּ יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ ֵאת  ָת  ָאַהבְּ   וְּ

ֹוָתיו ָכל־ַהָיִמים׃ וְּ  ָפָטיו ּוִמצְּ  ֻחֹקָתיו ּוִמשְּ

ם ַהיֹום ִכי לֹא    2 תֶּ עּו ִויַדעְּ ר לֹא־ָידְּ ם ֲאשֶּ ֵניכֶּ ת־בְּ אֶּ

ת־  אֶּ ם  ֱאֹלֵהיכֶּ הָוה  יְּ ת־מּוַסר  אֶּ לֹא־ָראּו  ר  ַוֲאשֶּ

טּוָיה׃ ֹרעֹו ַהנְּ ת־ָידֹו ַהֲחָזָקה ּוזְּ לֹו אֶּ  ָגדְּ

ת־ַמֲעשָ   3 אֶּ וְּ ת־ֹאֹתָתיו  אֶּ אֲ וְּ תֹוְך  יו  בְּ ָעָשה  ר  שֶּ

ָרִים לְּ  צֹו׃ִמצְּ ָכל־ַארְּ ַרִים ּולְּ ְך־ִמצְּ לֶּ ֹעה מֶּ  ַפרְּ

ר  ַוֲאשֶּ   4 בֹו ֲאשֶּ ִרכְּ סּוָסיו ּולְּ ַרִים לְּ ֵחיל ִמצְּ ר ָעָשה לְּ

ם   ָפם ַאֲחֵריכֶּ ָרדְּ ם בְּ ֵניהֶּ ת־ֵמי ַים־סּוף ַעל־פְּ ֵהִציף אֶּ

הָוה ַעד ַהיֹום ַהזֶּה׃ ֵדם יְּ ַאבְּ  ַויְּ

ר    5 ַבמִ ָעשָ ַוֲאשֶּ ם  ָלכֶּ ַעד־ה  ם  ַעד־ֹבֲאכֶּ ָבר  דְּ

 ַהָמקֹום ַהזֶּה׃
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וְּ   6 ָדָתן  לְּ ָעָשה  ר  ן־ ַוֲאשֶּ בֶּ ֱאִליָאב  ֵני  בְּ ַלֲאִביָרם 

ת־ אֶּ ָלֵעם וְּ ת־ִפיָה ַוִתבְּ ץ אֶּ ָתה ָהָארֶּ ר ָפצְּ אּוֵבן ֲאשֶּ רְּ

ר   ֲאשֶּ קּום  ָכל־ַהיְּ ֵאת  וְּ ם  ת־ָאֳהֵליהֶּ אֶּ וְּ ם  ָבֵתיהֶּ

ם בְּ  ֵליהֶּ ַרגְּ רֶּ בְּ ָרֵאל׃קֶּ  ב ָכל־ִישְּ

ַהָגֹדל   7 הָוה  יְּ ת־ָכל־ַמֲעֵשה  אֶּ ָהֹרֹאת  ם  ֵעיֵניכֶּ ִכי 

ר   ָעָשה׃ ֲאשֶּ

ָך    8 ַצּוְּ מְּ ָאֹנִכי  ר  ֲאשֶּ ָוה  ת־ָכל־ַהִמצְּ אֶּ ם  תֶּ ַמרְּ ּושְּ

ץ   ת־ָהָארֶּ אֶּ ם  תֶּ ִויִרשְּ ם  ּוָבאתֶּ קּו  זְּ חֶּ תֶּ ַמַען  לְּ ַהיֹום 

ִרשְּ  ִרים ָשָמה לְּ ם ֹעבְּ ר ַאתֶּ  ּה׃תָ ֲאשֶּ

ַבע    9 ר ִנשְּ ַמַען ַתֲאִריכּו ָיִמים ַעל־ָהֲאָדָמה ֲאשֶּ ּולְּ

ם הָוה ַלֲאֹבֵתיכֶּ ץ ָזַבת ָחָלב   יְּ רֶּ ָעם אֶּ ַזרְּ ם ּולְּ ָלֵתת ָלהֶּ

ָבש׃   ּודְּ

ָתּה לֹא    10 ִרשְּ לְּ ַאָתה ָבא־ָשָמה  ר  ץ ֲאשֶּ ָהָארֶּ ִכי 

ר   ֲאשֶּ ִמָשם  ם  ָצאתֶּ יְּ ר  ֲאשֶּ ִהוא  ַרִים  ִמצְּ ץ  רֶּ אֶּ כְּ

ַגן ַהָיָרק׃ ִתזְּ  ָך כְּ לְּ ַרגְּ ִקיָת בְּ ִהשְּ ֲעָך וְּ ת־ַזרְּ  ַרע אֶּ

ם  11 ר ַאתֶּ ץ ֲאשֶּ ָהָארֶּ ץ    וְּ רֶּ ָתּה אֶּ ִרשְּ ִרים ָשָמה לְּ ֹעבְּ

ה־ָמִים׃ תֶּ ַטר ַהָשַמִים ִתשְּ ָקֹעת ִלמְּ  ָהִרים ּובְּ
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יָך ֹדֵרש ֹאָתּה ָתִמיד ֵעיֵני    12 הָוה ֱאֹלהֶּ ר־יְּ ץ ֲאשֶּ רֶּ אֶּ

ֱאֹל הָוה  יָך יְּ ַאֲחִרית  הֶּ ַעד  וְּ ַהָשָנה  ֵמֵרִשית  ָבּה   

  ָשָנה׃

עּו  13 מְּ ָהָיה ִאם־ָשֹמַע ִתשְּ ר ָאֹנִכי  וְּ ֹוַתי ֲאשֶּ ל־ִמצְּ  אֶּ

ם   ֱאֹלֵהיכֶּ הָוה  ת־יְּ אֶּ ַאֲהָבה  לְּ ַהיֹום  ם  כֶּ תְּ אֶּ ַצּוֶּה  מְּ

ם׃  כֶּ שְּ ָכל־ַנפְּ ם ּובְּ כֶּ ַבבְּ ָכל־לְּ דֹו בְּ ָעבְּ  ּולְּ

ם    14 כֶּ צְּ ַטר־ַארְּ מְּ ָנַתִתי  עִ וְּ קֹוש  בְּ ּוַמלְּ ה  יֹורֶּ תֹו 

תָ  ָאַספְּ ָך׃ וְּ ָהרֶּ ִיצְּ ָך וְּ ִתיֹרשְּ ָגנֶָּך וְּ   דְּ

ָנַתתִ   15 ָת׃ וְּ ָשָבעְּ ָת וְּ ָאַכלְּ ָך וְּ תֶּ מְּ הֶּ ָך ִלבְּ ָשדְּ ב בְּ  י ֵעשֶּ

ם    16 תֶּ ַסרְּ וְּ ם  כֶּ ַבבְּ לְּ ה  תֶּ ִיפְּ ן  פֶּ ם  ָלכֶּ רּו  ִהָשמְּ

ם לָ  ַתֲחִויתֶּ ִהשְּ ם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים וְּ תֶּ םַוֲעַבדְּ  ׃הֶּ

לֹא־  17 ת־ַהָשַמִים וְּ ָעַצר אֶּ ם וְּ הָוה ָבכֶּ ָחָרה ַאף־יְּ וְּ

ָהֲאָדמָ  יֶּה ָמָטר וְּ ם  ִיהְּ תֶּ בּוָלּה ַוֲאַבדְּ ת־יְּ ה לֹא ִתֵתן אֶּ

ם׃ הָוה ֹנֵתן ָלכֶּ ר יְּ ץ ַהֹּטָבה ֲאשֶּ ֵהָרה ֵמַעל ָהָארֶּ  מְּ

ַעל־  18 וְּ ם  כֶּ ַבבְּ ַעל־לְּ ה  ֵאלֶּ ָבַרי  ת־דְּ אֶּ ם  תֶּ ַשמְּ וְּ

ּוקְּ  ם  כֶּ שְּ ָהיּו  שַ ַנפְּ וְּ ם  כֶּ ַעל־יֶּדְּ אֹות  לְּ ֹאָתם  ם  תֶּ רְּ

ם׃  טֹוָטֹפת ֵבין ֵעיֵניכֶּ  לְּ
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ָך    19 תְּ ִשבְּ ַדֵבר ָבם בְּ ם לְּ ֵניכֶּ ת־בְּ ם ֹאָתם אֶּ תֶּ ִלַמדְּ וְּ

ָך׃ קּומֶּ ָך ּובְּ בְּ ָשכְּ ְך ּובְּ רֶּ ָך ַבדֶּ תְּ כְּ לֶּ ָך ּובְּ ֵביתֶּ  בְּ

יָך׃ 20 ָערֶּ ָך ּוִבשְּ זּוזֹות ֵביתֶּ ָתם ַעל־מְּ ַתבְּ  ּוכְּ

ָהֲאָדָמה   ַמַעןלְּ   21 ַעל  ם  ֵניכֶּ בְּ ִויֵמי  ם  ֵמיכֶּ יְּ בּו  ִירְּ

ַבע   ִנשְּ ר  ִכיֵמי  ֲאשֶּ ם  ָלהֶּ ָלֵתת  ם  ַלֲאֹבֵתיכֶּ הָוה  יְּ

ץ׃   ַהָשַמִים ַעל־ָהָארֶּ

ָוה ַהזֹאת    22 ת־ָכל־ַהִמצְּ רּון אֶּ מְּ ִכי ִאם־ָשֹמר ִתשְּ

אֶּ  ַאֲהָבה  לְּ ַלֲעֹשָתּה  ם  כֶּ תְּ אֶּ ַצּוֶּה  מְּ ָאֹנִכי  ר  ת־ֲאשֶּ

ָקה־בֹו׃יְּ  ָדבְּ ָרָכיו ּולְּ ָכל־דְּ ת בְּ כֶּ ם ָללֶּ  הָוה ֱאֹלֵהיכֶּ

הֹוִריש  23 ם  וְּ ֵניכֶּ ה ִמִלפְּ ת־ָכל־ַהגֹוִים ָהֵאלֶּ הָוה אֶּ  יְּ

ם׃ ֹדִלים ַוֲעֻצִמים ִמכֶּ ם גֹוִים גְּ תֶּ  ִויִרשְּ

ם    24 ם בֹו ָלכֶּ כֶּ לְּ ֹרְך ַכף־ַרגְּ ר ִתדְּ ָכל־ַהָמקֹום ֲאשֶּ

ִמן־ַהִמדְּ  יֶּה  ָרת    ָברִיהְּ ַהר־פְּ נְּ ִמן־ַהָנָהר  ָבנֹון  ַהלְּ וְּ

יֶּ  ַעד ַהָים ָהַאֲחרֹון ִיהְּ ם׃וְּ כֶּ ֻבלְּ  ה גְּ

ם    25 ּומֹוַרֲאכֶּ ם  כֶּ דְּ ַפחְּ ם  ֵניכֶּ ִבפְּ ִאיש  ַיֵצב  לֹא־ִיתְּ

ר   ֲאשֶּ ץ  ָכל־ָהָארֶּ ֵני  ַעל־פְּ ם  ֱאֹלֵהיכֶּ הָוה  יְּ ִיֵתן 

ם׃ ר ָלכֶּ ר ִדבֶּ כּו־ָבּה ַכֲאשֶּ רְּ   ִתדְּ

ֵאה  26 ָלָלה׃ִכי ֹנֵתן ִלפְּ ָאנֹ רְּ ָרָכה ּוקְּ ם ַהיֹום בְּ  ֵניכֶּ
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ֲאשֶּ   27 ָרָכה  ת־ַהבְּ הָוה  אֶּ יְּ ֹות  ל־ִמצְּ אֶּ עּו  מְּ ִתשְּ ר 

ם ַהיֹום׃ כֶּ תְּ ה אֶּ ַצּוֶּ ר ָאֹנִכי מְּ ם ֲאשֶּ  ֱאֹלֵהיכֶּ

הָוה    28 יְּ ֹות  ל־ִמצְּ אֶּ עּו  מְּ ִתשְּ ִאם־לֹא  ָלָלה  ַהקְּ וְּ

ֲאשֶּ  ְך  רֶּ ִמן־ַהדֶּ ם  תֶּ ַסרְּ וְּ ם  אָ ֱאֹלֵהיכֶּ ַצּוֶּה  ר  מְּ ֹנִכי 

ר  ֲאשֶּ ֲאֵחִרים  ֱאֹלִהים  ַאֲחֵרי  ת  כֶּ ָללֶּ ַהיֹום  ם  כֶּ תְּ   אֶּ

ם׃ תֶּ ַדעְּ   לֹא־יְּ

ר־  29 ץ ֲאשֶּ ל־ָהָארֶּ יָך אֶּ הָוה ֱאֹלהֶּ ִביֲאָך יְּ ָהָיה ִכי יְּ וְּ

ָרָכה ַעל־ ת־ַהבְּ ָנַתָתה אֶּ ָתּה וְּ ִרשְּ ַאָתה ָבא־ָשָמה לְּ

ָלָלה ַעל־ַהר  ת־ַהקְּ אֶּ ִרִזים וְּ  ל׃ ֵעיבָ ַהר גְּ

בֹוא    30 מְּ ְך  רֶּ דֶּ ַאֲחֵרי  ֵדן  ַהַירְּ ר  ֵעבֶּ בְּ ֲהלֹא־ֵהָמה 

מֶּ  ָגל ַהשֶּ ַנֲעִני ַהֹיֵשב ָבֲעָרָבה מּול ַהִגלְּ ץ ַהכְּ רֶּ אֶּ ש בְּ

ה׃ ל ֵאלֹוֵני ֹמרֶּ  ֵאצֶּ

ת־  31 ת אֶּ שֶּ ֵדן ָלבֹא ָלרֶּ ת־ַהַירְּ ִרים אֶּ ם ֹעבְּ ִכי ַאתֶּ

ֹנתֵ  ם  ֱאֹלֵהיכֶּ הָוה  ר־יְּ ֲאשֶּ ץ  לָ ָהָארֶּ ם  ן  תֶּ ִויִרשְּ ם  כֶּ

ם־ָבּה׃ תֶּ  ֹאָתּה ִויַשבְּ

ַלֲעשֹות  32 ם  תֶּ ַמרְּ ת־  ּושְּ אֶּ וְּ ָכל־ַהֻחִקים  ֵאת 

ם ַהיֹום׃ ֵניכֶּ ר ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלפְּ ָפִטים ֲאשֶּ  ַהִמשְּ

 https://adilsoncardoso.com/ 
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Deuteronômio Capítulo 12 

האֵ   1 רּון    לֶּ מְּ ִתשְּ ר  ֲאשֶּ ָפִטים  ַהִמשְּ וְּ ַהֻחִקים 

ָך   יָך לְּ הָוה ֱאֹלֵהי ֲאֹבתֶּ ר ָנַתן יְּ ץ ֲאשֶּ ַלֲעשֹות ָבָארֶּ

ָתּה   ִרשְּ ַעל־לְּ ַחִיים  ם  ר־ַאתֶּ ֲאשֶּ ָכל־ַהָיִמים 

 ָהֲאָדָמה׃

דּו־ָשם    2 ר ָעבְּ ֹקמֹות ֲאשֶּ ת־ָכל־ַהמְּ דּון אֶּ ַאבְּ ַאֵבד תְּ

ם ַעל־ֲאשֶּ   ַהגֹוִים  ת־ֱאֹלֵהיהֶּ ִשים ֹאָתם אֶּ ם ֹירְּ ר ַאתֶּ

בָ  ַעל־ַהגְּ ָהִרים ָהָרִמים וְּ ַתַחת ָכל־ֵעץ ַרֲעָנן׃הֶּ  עֹות וְּ

ת־  3 אֶּ ם  תֶּ ִנַתצְּ ת־ַמֵצֹבָתם  וְּ אֶּ ם  תֶּ ִשַברְּ וְּ בֹחָתם  ִמזְּ

ם   ֱאֹלֵהיהֶּ ִסיֵלי  ּופְּ ָבֵאש  פּון  רְּ ִתשְּ ם  ַוֲאֵשֵריהֶּ

תֶּ  ִאַבדְּ ַגֵדעּון וְּ ָמם ִמן־ַהָמקֹום ַההּוא׃ם אֶּ תְּ  ת־שְּ

ם׃ 4  לֹא־ַתֲעשּון ֵכן ַליהָוה ֱאֹלֵהיכֶּ

הָוה ֱאֹלֵהיכֶּ   5 ַחר יְּ ר־ִיבְּ ל־ַהָמקֹום ֲאשֶּ ם  ִכי ִאם־אֶּ

נֹו   ִשכְּ לְּ ָשם  מֹו  ת־שְּ אֶּ ָלשּום  ם  ֵטיכֶּ ִמָכל־ִשבְּ

שּו ּוָבאָת ָשָמה׃  רְּ  ִתדְּ

חֵ   6 ִזבְּ וְּ ם  ֹעֹלֵתיכֶּ ָשָמה  ם  םַוֲהֵבאתֶּ ֵאת    יכֶּ וְּ

כֶּ  יֶּדְּ רּוַמת  תְּ ֵאת  וְּ ם  ֹרֵתיכֶּ שְּ ם  ַמעְּ ֵריכֶּ ִנדְּ וְּ ם 

ם׃  כֶּ צֹאנְּ ם וְּ כֶּ ַקרְּ ֹכֹרת בְּ ם ּובְּ ֹבֵתיכֶּ ִנדְּ  וְּ
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ם    7 תֶּ ַמחְּ ּושְּ ם  ֱאֹלֵהיכֶּ הָוה  יְּ ֵני  ִלפְּ ם־ָשם  תֶּ ַוֲאַכלְּ

הָוה   ָך יְּ ר ֵבַרכְּ ם ֲאשֶּ ם ּוָבֵתיכֶּ ם ַאתֶּ כֶּ ַלח יֶּדְּ ֹכל ִמשְּ בְּ

יָך ׃   ֱאֹלהֶּ

כְּ ַתעֲ   לֹא  8 ַהיֹום  שּון  ֹפה  ֹעִשים  נּו  ֲאַנחְּ ר  ֹכל ֲאשֶּ

ֵעיָניו׃   ִאיש ָכל־ַהָיָשר בְּ

ַעד־עָ   9 ם  לֹא־ָבאתֶּ ל־ִכי  אֶּ וְּ נּוָחה  ל־ַהמְּ אֶּ ָתה 

יָך ֹנֵתן ָלְך׃ הָוה ֱאֹלהֶּ ר־יְּ  ַהַנֲחָלה ֲאשֶּ

ר־  10 ֲאשֶּ ץ  ָבָארֶּ ם  תֶּ ִויַשבְּ ֵדן  ת־ַהַירְּ אֶּ ם  תֶּ ַוֲעַברְּ

הָוה   ִמָכל־ֱאֹליְּ ם  ָלכֶּ ֵהִניַח  וְּ ם  כֶּ תְּ אֶּ ִחיל  ַמנְּ ם  ֵהיכֶּ

ם ִמָסִביב ִוישַ  ֵביכֶּ ַטח׃ֹאיְּ ם־בֶּ תֶּ  בְּ

ַהָמקֹום    11 ָהָיה  בֹו  וְּ ם  ֱאֹלֵהיכֶּ הָוה  יְּ ַחר  ר־ִיבְּ ֲאשֶּ

ר ָאֹנִכי   מֹו ָשם ָשָמה ָתִביאּו ֵאת ָכל־ֲאשֶּ ַשֵכן שְּ לְּ

ם ֵחיכֶּ ִזבְּ וְּ ם  עֹוֹלֵתיכֶּ ם  כֶּ תְּ אֶּ ַצּוֶּה  ם  ַמעְּ   מְּ ֹרֵתיכֶּ שְּ

רּו   ִתדְּ ר  ֲאשֶּ ם  ֵריכֶּ ִנדְּ ַחר  ִמבְּ ֹכל  וְּ ם  כֶּ יֶּדְּ ֻרַמת  ּותְּ

 ַליהָוה׃

ה  12 יְּ ֵני  ִלפְּ ם  תֶּ ַמחְּ ם  ּושְּ ֵניכֶּ ּובְּ ם  ַאתֶּ ם  ֱאֹלֵהיכֶּ ָוה 

ר   ֲאשֶּ ַהֵלִוי  וְּ ם  ֹהֵתיכֶּ ַאמְּ וְּ ם  ֵדיכֶּ ַעבְּ וְּ ם  ֹנֵתיכֶּ ּובְּ

ַנֲחָלה ִאתְּ  ק וְּ ם ִכי ֵאין לֹו ֵחלֶּ ַשֲעֵריכֶּ ם׃בְּ  כֶּ
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ר    13 ָכל־ָמקֹום ֲאשֶּ יָך בְּ ה ֹעֹלתֶּ ן־ַתֲעלֶּ ָך פֶּ ר לְּ ִהָשמֶּ

ה׃ אֶּ  ִתרְּ

חַ   14 ר־ִיבְּ ֲאשֶּ ִאם־ַבָמקֹום  ַאַחד  ִכי  בְּ הָוה  יְּ ר 

ר   ה ֹכל ֲאשֶּ ָשם ַתֲעשֶּ יָך וְּ ה ֹעֹלתֶּ יָך ָשם ַתֲעלֶּ ָבטֶּ שְּ

ָך׃  ַצּוֶּ  ָאֹנִכי מְּ

ַבח  15 ִתזְּ ָך  שְּ ַנפְּ ָכל־ַאַּות  בְּ אָ   ַרק  ָבָשר  וְּ ָת  ַכלְּ

יָך הָוה ֱאֹלהֶּ ַכת יְּ ִברְּ יָך    כְּ ָערֶּ ָכל־שְּ ָך בְּ ר ָנַתן־לְּ ֲאשֶּ

נ לֶּ ַהָּטהֹור יֹאכְּ ָכַאָיל׃ ַהָּטֵמא וְּ ִבי וְּ  ּו ַכצְּ

נּו   16 כֶּ פְּ ִתשְּ ץ  ַעל־ָהָארֶּ תֹאֵכלּו  לֹא  ַהָדם  ַרק 

 ַכָמִים׃ 

גָ   17 דְּ ַשר  ַמעְּ יָך  ָערֶּ ִבשְּ ֱאֹכל  לֶּ ָךלֹא־תּוַכל    נְּ

צֹאנֶּ  וְּ ָך  ָקרְּ בְּ ֹכֹרת  ּובְּ ָך  ָהרֶּ ִיצְּ וְּ ָך  ִתיֹרשְּ ָכל־ וְּ וְּ ָך 

רּומַ  יָך ּותְּ ֹבתֶּ ִנדְּ ר ִתֹדר וְּ יָך ֲאשֶּ ָדרֶּ ָך׃נְּ  ת ָידֶּ

ַבָמקֹום    18 נּו  לֶּ תֹאכְּ יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ ֵני  ִאם־ִלפְּ ִכי 

ָך   ּוִבתֶּ ָך  ּוִבנְּ ַאָתה  בֹו  יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ ַחר  ִיבְּ ר  ֲאשֶּ

דְּ  ַעבְּ ֵני   ָךוְּ ָת ִלפְּ ָשַמחְּ יָך וְּ ָערֶּ ר ִבשְּ ַהֵלִוי ֲאשֶּ ָך וְּ ַוֲאָמתֶּ

ָך׃ ַלח ָידֶּ ֹכל ִמשְּ יָך בְּ הָוה ֱאֹלהֶּ  יְּ
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יָך ַעל־הִ   19 ת־ַהֵלִוי ָכל־ָימֶּ ן־ַתֲעֹזב אֶּ ָך פֶּ ר לְּ ָשמֶּ

ָך׃ ָמתֶּ   ַאדְּ

ר    20 ַכֲאשֶּ ָך  בּולְּ ת־גְּ אֶּ יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ ִחיב  ִכי־ַירְּ

ר־ָלְך אָ   ִדבֶּ ָך  וְּ שְּ ַנפְּ ה  ַאּוֶּ ִכי־תְּ ָבָשר  ָלה  ֹאכְּ ָת  ַמרְּ

ָכל־ַאּוַ  ֱאֹכל ָבָשר בְּ ָך תֹאַכל ָבָשר׃לֶּ שְּ  ת ַנפְּ

הָוה  כִ   21 יְּ ַחר  ִיבְּ ר  ֲאשֶּ ַהָמקֹום  ָך  ִממְּ ַחק  י־ִירְּ

ָך   ָך ּוִמצֹאנְּ ָקרְּ ָת ִמבְּ ָזַבחְּ וְּ מֹו ָשם  יָך ָלשּום שְּ ֱאֹלהֶּ

ָך הָוה לְּ ר ָנַתן יְּ יָך  כַ   ֲאשֶּ ָערֶּ ָת ִבשְּ ָאַכלְּ ר ִצִּויִתָך וְּ ֲאשֶּ

ָך׃  שֶּ ֹכל ַאַּות ַנפְּ  בְּ

וְּ   22 ִבי  ת־ַהצְּ אֶּ ֵיָאֵכל  ר  ַכֲאשֶּ ֵכן  ַאְך  ת־ָהַאָיל  אֶּ

נּו׃ לֶּ ָדו יֹאכְּ ַהָּטהֹור ַיחְּ נּו ַהָּטֵמא וְּ לֶּ  תֹאכְּ

ש    23 ִתי ֲאֹכל ַהָדם ִכי ַהָדם הּוא ַהָנפֶּ ִבלְּ ַרק ֲחַזק לְּ

 ֹ ל ֹ וְּ ש ִעם־ַהָבָשר׃ א־ת  אַכל ַהנֶּפֶּ

נּו ַכָמִים׃ 24 כֶּ פְּ ץ ִתשְּ נּו ַעל־ָהָארֶּ לֶּ  לֹא תֹאכְּ

לְּ   25 נּו  לֶּ תֹאכְּ יָך  לֹא  ַאֲחרֶּ ָבנֶּיָך  ּולְּ ָך  לְּ ִייַטב  ַמַען 

הָוה׃ ֵעיֵני יְּ ה ַהָיָשר בְּ  ִכי־ַתֲעשֶּ

יָך ִתָשא    26 ָדרֶּ ָך ּונְּ יּו לְּ ר־ִיהְּ יָך ֲאשֶּ אָת  ּובָ ַרק ָקָדשֶּ

הָוה׃ ַחר יְּ ר־ִיבְּ ל־ַהָמקֹום ֲאשֶּ  אֶּ
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הָוה    27 ַבח יְּ ַהָדם ַעל־ִמזְּ יָך ַהָבָשר וְּ ָעִשיָת ֹעֹלתֶּ וְּ

יָך   הָוה ֱאֹלהֶּ ַבח יְּ יָך ִיָשֵפְך ַעל־ִמזְּ ָבחֶּ ַדם־זְּ יָך וְּ ֱאֹלהֶּ

ַהָבָשר תֹאֵכל׃  וְּ

ר    28 ֲאשֶּ ה  ָהֵאלֶּ ָבִרים  ָכל־ַהדְּ ֵאת  ָת  ָשַמעְּ וְּ ֹמר  שְּ

ַעד־ָאנֹ  יָך  ַאֲחרֶּ ָבנֶּיָך  ּולְּ ָך  לְּ ִייַטב  ַמַען  לְּ ָך  ַצּוֶּ מְּ ִכי 

בְּ עֹו ַהָיָשר  וְּ ַהּטֹוב  ה  ַתֲעשֶּ ִכי  הָוה  ָלם  יְּ ֵעיֵני 

יָך׃   ֱאֹלהֶּ

ר ַאָתה    29 ת־ַהגֹוִים ֲאשֶּ יָך אֶּ הָוה ֱאֹלהֶּ ִרית יְּ ִכי־ַיכְּ

ֹאָתם   ָת  ָיַרשְּ וְּ ִמָפנֶּיָך  אֹוָתם  ת  שֶּ ָלרֶּ ָבא־ָשָמה 

ָצם׃ָישַ וְּ  ַארְּ ָת בְּ  בְּ

ָדם    30 ם ַאֲחֵרי ִהָשמְּ ן־ִתָנֵקש ַאֲחֵריהֶּ ָך פֶּ ר לְּ ִהָשמֶּ

ן־תִ  דּו ִמָפנֶּיָך ּופֶּ ם ֵלאֹמר ֵאיָכה ַיַעבְּ ֹרש ֵלאֹלֵהיהֶּ דְּ

ה־ֵכן ַגם־ָאִני׃  ֱעשֶּ אֶּ ם וְּ ת־ֱאֹלֵהיהֶּ ה אֶּ  ַהגֹוִים ָהֵאלֶּ

ִכי   31 יָך  ֱאֹלהֶּ ַליהָוה  ֵכן  ה  ל־תֹוֲעַבת כָ   לֹא־ַתֲעשֶּ

ר ָשֵנא ָעשּו ֵלאֹלהֵ  הָוה ֲאשֶּ ם  יְּ ֵניהֶּ ת־בְּ ם ִכי ַגם אֶּ יהֶּ

פּו  רְּ ם ִישְּ ֹנֵתיהֶּ ת־בְּ אֶּ ם׃וְּ   ָבֵאש ֵלאֹלֵהיהֶּ

https://adilsoncardoso.com/ 
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Deuteronômio Capítulo 13  

אָ   1 ר  ֲאשֶּ ָכל־ַהָדָבר  ֹאתֹו  ֹנכִ ֵאת  ם  כֶּ תְּ אֶּ ַצּוֶּה  מְּ י 

מְּ  נּו׃ִתשְּ ַרע ִממֶּ לֹא ִתגְּ   רּו ַלֲעשֹות לֹא־ֹתֵסף ָעָליו וְּ

ָנַתן    2 וְּ ֲחלֹום  ֹחֵלם  אֹו  ָנִביא  ָך  בְּ ִקרְּ בְּ ִכי־ָיקּום 

יָך אֹות אֹו   מֹוֵפת׃ֵאלֶּ

ֵלאֹמר    3 יָך  ֵאלֶּ ר  ר־ִדבֶּ ֲאשֶּ ַהמֹוֵפת  וְּ ָהאֹות  ּוָבא 

ֱאֹלהִ  ַאֲחֵרי  ָכה  ָתם ים  ֵנלְּ ַדעְּ לֹא־יְּ ר  ֲאשֶּ ֲאֵחִרים 

ֵדם׃ ָנָעבְּ  וְּ

ל־חֹוֵלם    4 ֵרי ַהָנִביא ַההּוא אֹו אֶּ ל־ִדבְּ ַמע אֶּ לֹא ִתשְּ

ם   כֶּ תְּ אֶּ ם  ֱאֹלֵהיכֶּ הָוה  יְּ ה  ַנסֶּ מְּ ִכי  ַההּוא  ַהֲחלֹום 

ָכל־ ָלַדעַ  בְּ ם  ֱאֹלֵהיכֶּ הָוה  ת־יְּ אֶּ ֹאֲהִבים  ם  כֶּ ֲהִישְּ ת 

ם׃  כֶּ שְּ ָכל־ַנפְּ ם ּובְּ כֶּ ַבבְּ  לְּ

הָוה אֱ   ֵרי ַאחֲ   5 ת־ יְּ אֶּ ֹאתֹו ִתיָראּו וְּ ם ֵתֵלכּו וְּ ֹלֵהיכֶּ

ֹאתֹו ַתֲעֹבדּו ּובֹו   ָמעּו וְּ ֹקלֹו ִתשְּ ֹמרּו ּובְּ ֹוָתיו ִתשְּ ִמצְּ

ָבקּון׃  ִתדְּ

ַהָנִביא ַההּוא אֹו ֹחֵלם הַ   6 ֲחלֹום ַההּוא יּוָמת ִכי  וְּ

ם   כֶּ תְּ אֶּ ַהמֹוִציא  ם  ֱאֹלֵהיכֶּ הָוה  ַעל־יְּ ר־ָסָרה  ִדבֶּ

רֶּ  ַהִדיֲחָך ִמן־ ץ מִ ֵמאֶּ ָך ִמֵבית ֲעָבִדים לְּ ַהֹפדְּ ַרִים וְּ צְּ
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הָוה ֱאֹל  ָך יְּ ר ִצּוְּ ְך ֲאשֶּ רֶּ ָת  ַהדֶּ ת ָבּה ּוִבַערְּ כֶּ יָך ָללֶּ הֶּ

ָך׃ בֶּ  ָהָרע ִמִקרְּ

ָך ָאִחיָך   7 ִסיתְּ ָך אֹו    ִכי יְּ ָך אֹו־ִבתְּ ָך אֹו־ִבנְּ ן־ִאמֶּ בֶּ

ָך   שְּ ַנפְּ ר כְּ ָך אֹו ֵרֲעָך ֲאשֶּ ת ֵחיקֶּ ר ֵלאֹמר  ַבסֵ ֵאשֶּ תֶּ

ָת   ָיַדעְּ לֹא  ר  ֲאשֶּ ֲאֵחִרים  ֱאֹלִהים  ָדה  ַנַעבְּ וְּ ָכה  ֵנלְּ

יָך   ׃ַאָתה ַוֲאֹבתֶּ

יָך    8 ֹרִבים ֵאלֶּ ם ַהקְּ ִביֹבֵתיכֶּ ר סְּ ֵמֱאֹלֵהי ָהַעִמים ֲאשֶּ

ֹחקִ  ץ׃אֹו ָהרְּ ֵצה ָהָארֶּ ַעד־קְּ ץ וְּ ֵצה ָהָארֶּ ָך ִמקְּ  ים ִממֶּ

ַמע ֵאלָ   9 לֹא ִתשְּ ה לֹו וְּ ָך  יו וְּ לֹא־תֹאבֶּ לֹא־ָתחֹוס ֵעינְּ

ֹמל לֹא־ַתחְּ ה ָעָליו׃ ָעָליו וְּ ַכסֶּ לֹא־תְּ  וְּ

ָבִראשֹוָנה    10 יֶּה־בֹו  ִתהְּ ָך  ָידְּ נּו  גֶּ ַתַהרְּ ָהֹרג  ִכי 

ַיד ָכל־ָהָעם ָבַאֲחֹרָנה  ׃ַלֲהִמיתֹו וְּ

ַהִדיֲחָך ֵמַעל    11 תֹו ָבֲאָבִנים ָוֵמת ִכי ִבֵקש לְּ ַקלְּ ּוסְּ

הַ  יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  ִמֵבית  מֹויְּ ַרִים  ִמצְּ ץ  רֶּ ֵמאֶּ ִציֲאָך 

 ֲעָבִדים׃

לֹא־יֹוִספּו    12 וְּ ִיָראּון  וְּ עּו  מְּ ִישְּ ָרֵאל  ָכל־ִישְּ וְּ

ָך׃ בֶּ ִקרְּ   ַלֲעשֹות ַכָדָבר ָהָרע ַהזֶּה בְּ
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יָך    13 ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ ר  ֲאשֶּ יָך  ָערֶּ ַאַחת  בְּ ַמע  ִכי־ִתשְּ

ת ָשם ֵלאֹמר׃  בֶּ ָך ָלשֶּ  ֹנֵתן לְּ

אּו אֲ   14 לִ ָנשִ ָיצְּ ֵני־בְּ ת־ים בְּ ָך ַוַיִדיחּו אֶּ בֶּ ַיַעל ִמִקרְּ

ָדה ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים   ַנַעבְּ ָכה וְּ ֵבי ִעיָרם ֵלאֹמר ֵנלְּ ֹישְּ

ם׃ תֶּ ַדעְּ ר לֹא־יְּ  ֲאשֶּ

תָ   15 ָדַרשְּ ת ָנכֹון    וְּ ִהֵנה ֱאמֶּ ָת ֵהיֵטב וְּ ָשַאלְּ ָת וְּ ָחַקרְּ וְּ

קִ  ָתה ַהתֹוֵעָבה ַהזֹאת בְּ שְּ בֶּ ַהָדָבר נֶּעֶּ  ָך׃ רְּ

ב    16 ִפי־ָחרֶּ לְּ ַההּוא  ָהִעיר  ֵבי  ת־ֹישְּ אֶּ ה  ַתכֶּ ַהֵכה 

ָתּה  מְּ הֶּ ת־בְּ אֶּ וְּ ר־ָבּה  ת־ָכל־ֲאשֶּ אֶּ וְּ ֹאָתּה  ַהֲחֵרם 

ב׃ ִפי־ָחרֶּ  לְּ

ָללָ   17 ת־ָכל־שְּ אֶּ ֹחָבּה  וְּ רְּ ל־תֹוְך  אֶּ ֹבץ  ִתקְּ ּה 

ָכִליל   ָלָלּה  ת־ָכל־שְּ אֶּ וְּ ת־ָהִעיר  אֶּ ָבֵאש  ָת  ָשַרפְּ וְּ

ָתה ֵתל עֹוָלם לֹא ִתָבנֶּה עֹוד׃ה אֱ ַליהוָ  ָהיְּ יָך וְּ  ֹלהֶּ

ַמַען    18 לְּ ם  ִמן־ַהֵחרֶּ אּוָמה  מְּ ָך  ָידְּ בְּ ַבק  לֹא־ִידְּ וְּ

ָך ַר  ָנַתן־לְּ וְּ הָוה ֵמֲחרֹון ַאפֹו  יְּ ָך  ָישּוב  ִרַחמְּ וְּ ֲחִמים 

יָך׃  ַבע ַלֲאֹבתֶּ ר ִנשְּ ָך ַכֲאשֶּ בֶּ ִהרְּ  וְּ
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הָוה ֱאֹלהֶּ   19 קֹול יְּ ַמע בְּ ת־ָכל־  יָךִכי ִתשְּ ֹמר אֶּ ִלשְּ

ָאנֹ  ר  ֲאשֶּ ֹוָתיו  ַהָיָשר  ִמצְּ ַלֲעשֹות  ַהיֹום  ָך  ַצּוְּ מְּ ִכי 

יָך׃ הָוה ֱאֹלהֶּ ֵעיֵני יְּ   בְּ

 https://adilsoncardoso.com/ 

 

Deuteronômio Capítulo 14  

ם לֹא    1 ם ַליהָוה ֱאֹלֵהיכֶּ לֹא־ ִתתְּ ָבִנים ַאתֶּ דּו וְּ ֹגדְּ

ָחה ֵבין ֵעינֵ  ם ָלֵמת׃ ָתִשימּו ָקרְּ  יכֶּ

הָוה    2 ָך ָבַחר יְּ יָך ּובְּ ִכי ַעם ָקדֹוש ַאָתה ַליהָוה ֱאֹלהֶּ

ֵני  ר ַעל־פְּ ֻגָלה ִמֹכל ָהַעִמים ֲאשֶּ ַעם סְּ יֹות לֹו לְּ ִלהְּ

  ֲאָדָמה׃הָ 

 לֹא תֹאַכל ָכל־תֹוֵעָבה׃  3

תֹ   4 ר  ֲאשֶּ ֵהָמה  ַהבְּ ָשִבים  אכֵ זֹאת  כְּ ֵשה  שֹור  לּו 

ֵשה  ִעִזים׃  וְּ

ר׃ 5 אֹו ָוָזמֶּ ִדיֹשן ּותְּ ַאקֹו וְּ מּור וְּ ַיחְּ ִבי וְּ  ַאָיל ּוצְּ

ֵתי    6 ַסע שְּ ֹשַסַעת שֶּ ָסה וְּ ת ַפרְּ סֶּ רֶּ ֵהָמה ַמפְּ ָכל־בְּ וְּ

ָרסֹות  ֵהָמה ֹאָתּה תֹאֵכלּו׃פְּ  ַמֲעַלת ֵגָרה ַבבְּ

https://adilsoncardoso.com/
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לּו ִממַ   7 ת־זֶּה לֹא תֹאכְּ ִריֵסי  עֲ ַאְך אֶּ ֵלי ַהֵגָרה ּוִמַמפְּ

ת־ַהַפרְּ  אֶּ ת וְּ נֶּבֶּ ת־ָהַארְּ אֶּ ת־ַהָגָמל וְּ סּוָעה אֶּ ָסה ַהשְּ

ִריסּו   ִהפְּ לֹא  ָסה  ּוַפרְּ ֵהָמה  ֵגָרה  ִכי־ַמֲעֵלה  ַהָשָפן 

ם׃ ֵמִאים ֵהם ָלכֶּ  טְּ

אֶּ   8 ֵגָרה  וְּ לֹא  וְּ הּוא  ָסה  ַפרְּ ִריס  ִכי־ַמפְּ ת־ַהֲחִזיר 

שָ  ם ִמבְּ ָלָתם לֹא    ָרםָטֵמא הּוא ָלכֶּ ִנבְּ לֹא תֹאֵכלּו ּובְּ

  ִתָגעּו׃

ר־לֹו    9 ֲאשֶּ ֹכל  ַבָמִים  ר  ִמֹכל ֲאשֶּ לּו  ת־זֶּה תֹאכְּ אֶּ

ת תֹאֵכלּו׃ שֶּ קֶּ ַקשְּ ַנִפיר וְּ  סְּ

קַ   10 ַנִפיר וְּ ר ֵאין־לֹו סְּ ֹכל ֲאשֶּ ת לֹא תֹאֵכלּו  וְּ שֶּ קֶּ שְּ

ם׃   ָטֵמא הּוא ָלכֶּ

ֹהָרה תֹאֵכלּו 11  ׃ָכל־ִצפֹור טְּ

ס    12 רֶּ ַהפֶּ וְּ ר  ַהנֶּשֶּ ם  ֵמהֶּ לּו  לֹא־תֹאכְּ ר  ֲאשֶּ זֶּה  וְּ

ִנָיה׃ ָהָעזְּ  וְּ

ִמיָנּה׃ 13 ַהַדָיה לְּ ת־ָהַאָיה וְּ אֶּ ָהָרָאה וְּ  וְּ

ִמינֹו׃  14 ֵאת ָכל־ֹעֵרב לְּ  וְּ
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ַהַיֲעָנה    15 ַבת  ֵאת  ת־ַהָשַחף  וְּ אֶּ וְּ ָמס  ת־ַהַתחְּ אֶּ וְּ

ִמיֵנהּו׃ ת־ַהֵנץ לְּ אֶּ  וְּ

אֶּ  16 ת־ַהכֹוס וְּ שָ ת־הַ אֶּ ַהִתנְּ שּוף וְּ ת׃ַינְּ  מֶּ

ת־ַהָשָלְך׃  17 אֶּ ת־ָהָרָחָמה וְּ אֶּ ַהָקָאת וְּ  וְּ

ָהֲעַטֵלף׃   18 ַהדּוִכיַפת וְּ ִמיָנּה וְּ ָהֲאָנָפה לְּ ַהֲחִסיָדה וְּ  וְּ

ץ ָהעֹוף  19 רֶּ ֹכל שֶּ ם לֹא ֵיָאֵכלּו׃וְּ  ָטֵמא הּוא ָלכֶּ

 ָכל־עֹוף ָטהֹור תֹאֵכלּו׃ 20

ָכל־נְּ   21 לּו  תֹאכְּ ָערֶּ ֵבלָ לֹא  ר־ִבשְּ ֲאשֶּ ַלֵגר  יָך  ה 

ִרי ִכי ַעם ָקדֹוש ַאָתה   ָנכְּ נֶָּנה ַוֲאָכָלּה אֹו ָמֹכר לְּ ִתתְּ

ִדי ַבֲחֵלב ִאמֹו׃ ַבֵשל גְּ יָך לֹא־תְּ   ַליהָוה ֱאֹלהֶּ

תְּ   22 ַהֹיֵצא  ַעֵשר  ָך  עֶּ ַזרְּ בּוַאת  ָכל־תְּ ֵאת  ַעֵשר 

ה ָשָנה ָשָנה׃  ַהָשדֶּ

תָ   23 ָאַכלְּ הָוה ֱאֹל לִ וְּ ֵני יְּ ַחר  פְּ ר־ִיבְּ יָך ַבָמקֹום ֲאשֶּ הֶּ

ָך   ָהרֶּ ִיצְּ וְּ ָך  ִתיֹרשְּ ָך  ָגנְּ דְּ ַשר  ַמעְּ ָשם  מֹו  שְּ ַשֵכן  לְּ

ִירְּ  לְּ ַמד  ִתלְּ ַמַען  לְּ צֹאנֶָּך  וְּ ָך  ָקרְּ בְּ ֹכֹרת  ת־ ּובְּ אֶּ ָאה 

יָך ָכל־ַהָיִמים׃  הָוה ֱאֹלהֶּ  יְּ
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24   ֹ ְך ִכי ל רֶּ ָך ַהדֶּ ה ִממְּ בֶּ ִכי־ִירְּ ֵאתֹו ִכי־ א תּווְּ ַכל שְּ

אֲ  ַהָמקֹום  ָך  ִממְּ ַחק  יָך  ִירְּ ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ ַחר  ִיבְּ ר  שֶּ

יָך׃  הָוה ֱאֹלהֶּ ָך יְּ כְּ ָברֶּ מֹו ָשם ִכי יְּ  ָלשּום שְּ

ָת הַ   25 ַצרְּ ף וְּ ָנַתָתה ַבָכסֶּ ל־ וְּ ָת אֶּ ָהַלכְּ ָך וְּ ָידְּ ף בְּ סֶּ כֶּ

יָך בֹו׃  הָוה ֱאֹלהֶּ ַחר יְּ ר ִיבְּ  ַהָמקֹום ֲאשֶּ

ָך ַבָבָקר  ָתה הַ ָנתַ וְּ   26 שְּ ה ַנפְּ ַאּוֶּ ר־תְּ ֹכל ֲאשֶּ ף בְּ סֶּ כֶּ

ָך   שֶּ ַנפְּ ָך  ָאלְּ ִתשְּ ר  ֹכל ֲאשֶּ ּובְּ ּוַבֵשָכר  ּוַבַיִין  ּוַבצֹאן 

ֱאֹל הָוה  יְּ ֵני  ִלפְּ ָשם  ָת  ָאַכלְּ ַאָתה  וְּ ָת  ָשַמחְּ וְּ יָך  הֶּ

ָך׃  ּוֵביתֶּ

נ  27 בֶּ יָך לֹא ַתַעזְּ ָערֶּ ר־ִבשְּ ַהֵלִוי ֲאשֶּ ִכי ֵאין לֹו  ּו  וְּ

ַנֲחָלה ִעָמְך׃ ק וְּ   ֵחלֶּ

ַשר    28 ת־ָכל־ַמעְּ אֶּ תֹוִציא  ָשִנים  ָשֹלש  ֵצה  ִמקְּ

יָך׃  ָערֶּ ָת ִבשְּ ִהַנחְּ ָך ַבָשָנה ַהִהוא וְּ בּוָאתְּ  תְּ

ַהֵגר  ּוָבא ַהלֵ   29 ַנֲחָלה ִעָמְך וְּ ק וְּ ִוי ִכי ֵאין־לֹו ֵחלֶּ

בִ  ר  ֲאשֶּ ָמָנה  ָהַאלְּ וְּ ַהָיתֹום  ָשֵבעּו  שְּ וְּ וְּ לּו  ָאכְּ וְּ יָך  ָערֶּ

ָך   ָכל־ַמֲעֵשה ָידְּ יָך בְּ הָוה ֱאֹלהֶּ ָך יְּ כְּ ָברֶּ ַמַען יְּ ר  לְּ ֲאשֶּ

ה׃   ַתֲעשֶּ

 https://adilsoncardoso.com/ 

https://adilsoncardoso.com/


69 

 

Deuteronômio Capítulo 15  

ִמָּטה׃ִמֵקץ  1 ה שְּ ַבע־ָשִנים ַתֲעשֶּ  שֶּ

ָידֹו  זֶּה  וְּ   2 ַמֵשה  ָכל־ַבַעל  ָשמֹוט  ִמָּטה  ַהשְּ ַבר  דְּ

ת־ָאִחיו   אֶּ ת־ֵרֵעהּו וְּ ֵרֵעהּו לֹא־ִיֹגש אֶּ ה בְּ ר ַישֶּ ֲאשֶּ

ִמָּטה ַליהָוה׃  ִכי־ָקָרא שְּ

ת־ָאִחיָך    3 אֶּ ָך  לְּ יֶּה  ִיהְּ ר  ַוֲאשֶּ ִתֹגש  ִרי  ת־ַהָנכְּ אֶּ

ָך׃ ַתשְּ   ֵמט ָידֶּ

יֶּ   4 ִיהְּ לֹא  ִכי  ס  פֶּ יְּ ה־בְּ אֶּ ִכי־ָבֵרְך  יֹון  בְּ אֶּ ָך  ָך  כְּ ָברֶּ

ַנֲחָלה   ָך  ֹנֵתן־לְּ יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ ר  ֲאשֶּ ץ  ָבָארֶּ הָוה  יְּ

ָתּה ׃ ִרשְּ  לְּ

יָך    5 ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ קֹול  בְּ ַמע  ִתשְּ ִאם־ָשמֹוַע  ַרק 

ָוה ַהזֹאת ֲאשֶּ  ת־ָכל־ַהִמצְּ ֹמר ַלֲעשֹות אֶּ ר ָאֹנִכי  ִלשְּ

ָך ַהיֹום׃  ַצּוְּ  מְּ

הוָ ִכי־  6 יָך יְּ ֱאֹלהֶּ ר־ָלְך  ה  ִדבֶּ ר  ַכֲאשֶּ ָך  ֵבַרכְּ  

ָת   ּוָמַשלְּ ַתֲעֹבט  לֹא  ַאָתה  וְּ ַרִבים  גֹוִים  ָת  ַהֲעַבטְּ וְּ

ֹשלּו׃ ָך לֹא ִימְּ גֹוִים ַרִבים ּובְּ   בְּ
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יָך  7 ָערֶּ ַאַחד שְּ יָך בְּ יֹון ֵמַאַחד ַאחֶּ בְּ ָך אֶּ יֶּה בְּ   ִכי־ִיהְּ

יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  ר־יְּ ֲאשֶּ ָך  צְּ ַארְּ ַאֵמץ  ֹנתֵ   בְּ תְּ לֹא  ָלְך  ן 

לֹא  ָך וְּ ָבבְּ ת־לְּ יֹון׃ אֶּ בְּ ָך ֵמָאִחיָך ָהאֶּ ת־ָידְּ ֹפץ אֶּ  ִתקְּ

נּו ֵדי    8 ַהֲעֵבט ַתֲעִביטֶּ ָך לֹו וְּ ת־ָידְּ ַתח אֶּ ִכי־ָפֹתַח ִתפְּ

ַסר לֹו׃  ר יֶּחְּ ֹסרֹו ֲאשֶּ  ַמחְּ

ָך    9 לְּ ר  ִלַיַעל ִהָשמֶּ בְּ ָך  ָבבְּ ִעם־לְּ ָדָבר  יֶּה  ן־ִיהְּ פֶּ

ָקרְּ  ָרָעה  ָבה  ֵלאֹמר  וְּ ִמָּטה  ַהשְּ ַנת  שְּ ַבע  ַנת־ַהשֶּ שְּ

אָ  ָך בְּ ל־ ֵעינְּ יָך אֶּ ָקָרא ָעלֶּ לֹא ִתֵתן לֹו וְּ יֹון וְּ בְּ ִחיָך ָהאֶּ

א׃  ָך ֵחטְּ ָהָיה בְּ הָוה וְּ  יְּ

כִ   10 לֹו  ָך  ִתתְּ בְּ ָך  ָבבְּ לְּ לֹא־ֵיַרע  וְּ לֹו  ִתֵתן  י  ָנתֹון 

י  ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ ָך  כְּ ָברֶּ יְּ ַהזֶּה  ַהָדָבר  ַלל  בְּ ִבגְּ ָכל־ָך 

ָך׃  ַלח ָידֶּ ֹכל ִמשְּ ָך ּובְּ  ַמֲעשֶּ

ץ ַעל־ֵכן ָאֹנִכי    11 ב ָהָארֶּ רֶּ יֹון ִמקֶּ בְּ ַדל אֶּ ִכי לֹא־יֶּחְּ

ָאִחיָך ַלֲעִניֶָּך   ָך לְּ ת־ָידְּ ַתח אֶּ ָך ֵלאֹמר ָפֹתַח ִתפְּ ַצּוְּ מְּ

ָך צֶּ ַארְּ ָך בְּ ֹינְּ בְּ אֶּ  ׃ ּולְּ

ִר   12 ִרי אֹו ָהִעבְּ ָך ָאִחיָך ָהִעבְּ ָך  יָ ִכי־ִיָמֵכר לְּ ה ַוֲעָבדְּ

תְּ  ִביִעת  ַהשְּ ּוַבָשָנה  ָשִנים  ִשי  ֵשש  ָחפְּ נּו  חֶּ ַשלְּ

 ֵמִעָמְך׃ 
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נּו    13 חֶּ ַשלְּ תְּ לֹא  ֵמִעָמְך  ִשי  ָחפְּ נּו  חֶּ ַשלְּ ִכי־תְּ וְּ

 ֵריָקם׃

ּומִ   14 ָך  ִמצֹאנְּ לֹו  ַתֲעִניק  ָך  ַהֲעֵניק  בֶּ ּוִמִיקְּ ָך  נְּ ָגרְּ

הָוה ֱאֹלהֶּ  ָך יְּ ר ֵבַרכְּ ן־לֹו׃  יָךֲאשֶּ  ִתתֶּ

ָך    15 דְּ ַוִיפְּ ַרִים  ִמצְּ ץ  רֶּ אֶּ בְּ ָהִייָת  ד  בֶּ עֶּ ִכי  ָת  ָזַכרְּ וְּ

ַהזֶּה   ת־ַהָדָבר  אֶּ ָך  ַצּוְּ מְּ ָאֹנִכי  ַעל־ֵכן  יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ

 ַהיֹום׃

יָך לֹא ֵאֵצא ֵמעִ   16 ָהָיה ִכי־יֹאַמר ֵאלֶּ ָך  וְּ ָמְך ִכי ֲאֵהבְּ

ָך ִכי־טֹוב לֹו ִעמָ  ת־ֵביתֶּ אֶּ  ְך׃וְּ

ת   17 לֶּ ּוַבדֶּ נֹו  ָאזְּ בְּ ָנַתָתה  וְּ ֵצַע  ת־ַהַמרְּ אֶּ ָת  ָלַקחְּ וְּ

ה־ֵכן׃ ָך ַתֲעשֶּ ַאף ַלֲאָמתְּ ד עֹוָלם וְּ בֶּ ָך עֶּ ָהָיה לְּ  וְּ

ִשי ֵמִעָמְך    18 ַשֵלֲחָך ֹאתֹו ָחפְּ ֵעינֶָּך בְּ ה בְּ שֶּ לֹא־ִיקְּ

נֶּ  ִמשְּ ָך  ִכי  ּוֵבַרכְּ ָשִנים  ֵשש  ָך  ֲעָבדְּ ָשִכיר  ַכר  שְּ ה 

ה׃ הָוהיְּ  ר ַתֲעשֶּ ֹכל ֲאשֶּ יָך בְּ   ֱאֹלהֶּ

ָך ַהָזָכר    19 צֹאנְּ ָך ּובְּ ָקרְּ ר ִיָּוֵלד ִבבְּ כֹור ֲאשֶּ ָכל־ַהבְּ

לֹא   ָך וְּ ֹכר שֹורֶּ יָך לֹא ַתֲעֹבד ִבבְּ ִדיש ַליהָוה ֱאֹלהֶּ ַתקְּ

כֹור צֹאנֶָּך׃  ָתֹגז בְּ
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ָשָנה  לִ   20 בְּ ָשָנה  נּו  תֹאֲכלֶּ יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ ֵני  פְּ

ָך׃ָמקבַ  הָוה ַאָתה ּוֵביתֶּ ַחר יְּ ר־ִיבְּ  ֹום ֲאשֶּ

ִעֵּור ֹכל מּום ָרע    21 ִפֵסַח אֹו  יֶּה בֹו מּום  ִכי־ִיהְּ וְּ

יָך׃  נּו ַליהָוה ֱאֹלהֶּ ָבחֶּ  לֹא ִתזְּ

דָ   22 ַהָּטהֹור ַיחְּ נּו ַהָּטֵמא וְּ יָך תֹאֲכלֶּ ָערֶּ ִבי  ִבשְּ ו ַכצְּ

ָכַאָיל׃  וְּ

תֹאֵכל    23 לֹא  ת־ָדמֹו  אֶּ נּו ַעל־ַרק  כֶּ פְּ ִתשְּ ץ  ָהָארֶּ

  ׃ַכָמִים

 https://adilsoncardoso.com/ 

 

Deuteronômio Capítulo 16  

ַליהָוה    1 ַסח  פֶּ ָעִשיָת  וְּ ָהָאִביב  ש  ת־ֹחדֶּ אֶּ ָשמֹור 

יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ הֹוִציֲאָך  ָהָאִביב  ש  ֹחדֶּ בְּ ִכי  יָך    ֱאֹלהֶּ

ָלה׃מִ מִ  ַרִים ָליְּ  צְּ

יָך צֹאן ּוָבָקר ַבָמקֹום    2 ַסח ַליהָוה ֱאֹלהֶּ ָת פֶּ ָזַבחְּ וְּ

מֹו ָשם׃  ַשֵכן שְּ הָוה לְּ ַחר יְּ ר־ִיבְּ  ֲאשֶּ

https://adilsoncardoso.com/
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ַעת ָיִמים תֹאַכל־ָעָליו   3 לֹא־תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ ִשבְּ

ץ   רֶּ ָיָצאָת ֵמאֶּ ִחָפזֹון  ִכי בְּ ֹעִני  ם  חֶּ ַרִים  ַמצֹות לֶּ ִמצְּ

מַ  ת־יֹוםַען  לְּ ֹכר אֶּ ֵמי    ִתזְּ ַרִים ֹכל יְּ ץ ִמצְּ רֶּ ָך ֵמאֶּ ֵצאתְּ

 ַחיֶּיָך׃ 

ָיִמים    4 ַעת  ִשבְּ ָך  ֻבלְּ ָכל־גְּ בְּ ֹאר  שְּ ָך  לְּ ה  לֹא־ֵיָראֶּ וְּ

ַביֹום   ב  רֶּ ָבעֶּ ַבח  ִתזְּ ר  ֲאשֶּ ִמן־ַהָבָשר  לֹא־ָיִלין  וְּ

ר׃  ָהִראשֹון ַלֹבקֶּ

ת־הַ   5 אֶּ ֹבַח  ִלזְּ תּוַכל  ַאחַ לֹא  בְּ שְּ ָפַסח  יָך  ד  ָערֶּ

ר־יְּ  יָך ֹנֵתן ָלְך׃ ֲאשֶּ  הָוה ֱאֹלהֶּ

יָך    6 ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ ַחר  ר־ִיבְּ ֲאשֶּ ל־ַהָמקֹום  ִאם־אֶּ ִכי 

בֹוא   כְּ ב  ָבָערֶּ ַסח  ת־ַהפֶּ אֶּ ַבח  ִתזְּ ָשם  מֹו  שְּ ַשֵכן  לְּ

ָרִים׃ ָך ִמִמצְּ ש מֹוֵעד ֵצאתְּ מֶּ  ַהשֶּ

ַבמָ   7 ָת  ָאַכלְּ וְּ ָת  יִ ּוִבַשלְּ ר  ֲאשֶּ חַ קֹום  הָוה  בְּ יְּ ר 

יָך יָך׃ֱאֹלהֶּ ֹאָהלֶּ ָת לְּ ָהַלכְּ ר וְּ   בֹו ּוָפִניָת ַבֹבקֶּ

ת    8 רֶּ ִביִעי ֲעצֶּ ת ָיִמים תֹאַכל ַמצֹות ּוַביֹום ַהשְּ ֵששֶּ

ָלאָכה׃ ה מְּ יָך לֹא ַתֲעשֶּ   ַליהָוה ֱאֹלהֶּ

ֵמש ַבָקָמה    9 רְּ ָפר־ָלְך ֵמָהֵחל חֶּ ָעה ָשֻבֹעת ִתסְּ ִשבְּ

ֹפרתָ  ָעה ָשֻבעֹות׃ שִ  ֵחל ִלסְּ  בְּ
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ַבת   10 יָך ִמַסת ִנדְּ ָעִשיָת ַחג ָשֻבעֹות ַליהָוה ֱאֹלהֶּ וְּ

יָך׃  הָוה ֱאֹלהֶּ ָך יְּ כְּ ָברֶּ ר יְּ ר ִתֵתן ַכֲאשֶּ ָך ֲאשֶּ  ָידְּ

ָך    11 ָך ּוִבתֶּ יָך ַאָתה ּוִבנְּ הָוה ֱאֹלהֶּ ֵני יְּ ָת ִלפְּ ָשַמחְּ וְּ

ַהֵלוִ  וְּ ָך  ַוֲאָמתֶּ ָך  דְּ ַעבְּ ִבשְּ וְּ ר  ֲאשֶּ ַהֵגר  ָערֶּ י  וְּ יָך 

הַ  ר  וְּ ֲאשֶּ ַבָמקֹום  ָך  בֶּ ִקרְּ בְּ ר  ֲאשֶּ ָמָנה  ָהַאלְּ וְּ ָיתֹום 

מֹו ָשם׃  ַשֵכן שְּ יָך לְּ הָוה ֱאֹלהֶּ ַחר יְּ  ִיבְּ

ָעִשיָת   12 ָת וְּ ָשַמרְּ ָרִים וְּ ִמצְּ ד ָהִייָת בְּ בֶּ ָת ִכי־עֶּ ָזַכרְּ וְּ

ה׃ ת־ַהֻחִקים ָהֵאלֶּ   אֶּ

ַהֻסֹכת  13 ָך  ַחג  לְּ ה  ָימִ ַתֲעשֶּ ַעת  ִשבְּ אָ   בְּ ָך  ים  פְּ סְּ

ָך׃ בֶּ ָך ּוִמִיקְּ נְּ  ִמָגרְּ

ָך    14 דְּ ַעבְּ וְּ ָך  ּוִבתֶּ ָך  ּוִבנְּ ַאָתה  ָך  ַחגֶּ בְּ ָת  ָשַמחְּ וְּ

ר   ֲאשֶּ ָמָנה  ָהַאלְּ וְּ ַהָיתֹום  וְּ ַהֵגר  וְּ ַהֵלִוי  וְּ ָך  ַוֲאָמתֶּ

יָך׃  ָערֶּ  ִבשְּ

ֱאֹלהֶּ   15 ַליהָוה  ָתֹחג  ָיִמים  ַעת  ַבָמקֹום ִשבְּ   יָך 

חַ  ר־ִיבְּ ֹכל  ֲאשֶּ בְּ יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ ָך  כְּ ָברֶּ יְּ ִכי  הָוה  יְּ ר 

ָהִייָת ַאְך ָשֵמַח׃ יָך וְּ ֹכל ַמֲעֵשה ָידֶּ ָך ּובְּ בּוָאתְּ  תְּ

ת־  16 אֶּ ָך  כּורְּ ָכל־זְּ ה  ֵיָראֶּ ַבָשָנה  ָעִמים  פְּ ָשלֹוש 

ַחג הַ  ָחר בְּ ר ִיבְּ יָך ַבָמקֹום ֲאשֶּ הָוה ֱאֹלהֶּ ֵני יְּ ַמצֹות  פְּ
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ֵני  ַחג ַהָשֻבעֹו ּובְּ  ת־פְּ ה אֶּ ֵיָראֶּ לֹא  וְּ ַחג ַהֻסכֹות  ת ּובְּ

הָוה ֵריָקם׃   יְּ

ר    17 יָך ֲאשֶּ הָוה ֱאֹלהֶּ ַכת יְּ ִברְּ ַנת ָידֹו כְּ ַמתְּ ִאיש כְּ

  ָנַתן־ָלְך׃

ר    18 יָך ֲאשֶּ ָערֶּ ָכל־שְּ ָך בְּ ן־לְּ ִרים ִתתֶּ ֹשטְּ ִטים וְּ ֹשפְּ

ָך לְּ ֹנֵתן  יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  יָך    יְּ ָבטֶּ תִלשְּ אֶּ טּו  ָשפְּ ־ָהָעם  וְּ

ק׃  דֶּ ַפט־צֶּ  ִמשְּ

לֹא־ִתַקח    19 וְּ ָפִנים  ַתִכיר  לֹא  ָפט  ִמשְּ ה  לֹא־ַתּטֶּ

ֵרי   ִדבְּ ִויַסֵלף  ֲחָכִמים  ֵעיֵני  ַעֵּור  יְּ ַהֹשַחד  ִכי  ֹשַחד 

 ַצִדיִקם׃ 

ת־   20 אֶּ ָת  ָיַרשְּ וְּ יֶּה  ִתחְּ ַמַען  לְּ ֹדף  ִתרְּ ק  דֶּ צֶּ ק  דֶּ צֶּ

ץ ֲאשֶּ  הָוה ֱאֹלָהָארֶּ יָך ֹנֵתן לָ ר־יְּ  ְך׃הֶּ

הָוה    21 ַבח יְּ ל ִמזְּ ָך ֲאֵשָרה ָכל־ֵעץ ֵאצֶּ לֹא־ִתַּטע לְּ

ה־ָלְך׃ ר ַתֲעשֶּ יָך ֲאשֶּ   ֱאֹלהֶּ

הָוה    22 יְּ ָשֵנא  ר  ֲאשֶּ ַמֵצָבה  ָך  לְּ לֹא־ָתִקים  וְּ

יָך׃    ֱאֹלהֶּ
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Deuteronômio Capítulo 17  

ַבח ַליהָוה    1 יֶּה  לֹא־ִתזְּ ר ִיהְּ ה ֲאשֶּ יָך שֹור ָושֶּ ֱאֹלהֶּ

יָך הּוא׃ הָוה ֱאֹלהֶּ   בֹו מּום ֹכל ָדָבר ָרע ִכי תֹוֲעַבת יְּ

הָוה    2 ר־יְּ ֲאשֶּ יָך  ָערֶּ שְּ ַאַחד  בְּ ָך  בְּ ִקרְּ בְּ ִכי־ִיָמֵצא 

ִאיש אֹו־ִאשָ  ָלְך  ֹנֵתן  יָך  ַיעֲ ֱאֹלהֶּ ר  ֲאשֶּ ת־ה  ה אֶּ שֶּ

יָך לַ  ָהַרע הָוה־ֱאֹלהֶּ ֵעיֵני יְּ ִריתֹו׃בְּ  ֲעֹבר בְּ

ם    3 ָלהֶּ ַתחּו  ַוִישְּ ֲאֵחִרים  ֱאֹלִהים  ַוַיֲעֹבד  ְך  ַוֵילֶּ

ר לֹא־ ָבא ַהָשַמִים ֲאשֶּ ָכל־צְּ ש אֹו ַלָיֵרַח אֹו לְּ מֶּ ַלשֶּ וְּ

 ִצִּויִתי׃

ָת    4 ָדַרשְּ ָת וְּ ָשָמעְּ ָך וְּ ֻהַגד־לְּ ִהנֵ וְּ ת ָנכֹוןֵהיֵטב וְּ   ה ֱאמֶּ

ָרֵאל׃ַהָדָבר  ִישְּ ָתה ַהתֹוֵעָבה ַהזֹאת בְּ שְּ  נֶּעֶּ

ת־ָהִאָשה ַהִהוא   5 ת־ָהִאיש ַההּוא אֹו אֶּ הֹוֵצאָת אֶּ וְּ

ת־ יָך אֶּ ָערֶּ ל־שְּ ת־ַהָדָבר ָהָרע ַהזֶּה אֶּ ר ָעשּו אֶּ ֲאשֶּ

ָתם ָבֲאָבִנים ָוֵמת ַקלְּ ת־ָהִאָשה ּוסְּ  ּו׃ָהִאיש אֹו אֶּ

ַנִים    6 ֹלָשה ֵעִדים יּוַמת ַהֵמת ֵעִדים אֹו שְּ ַעל־ִפי שְּ

ָחד׃   לֹא יּוַמת ַעל־ִפי ֵעד אֶּ

ַיד ָכל־   7 יֶּה־בֹו ָבִראֹשָנה ַלֲהִמיתֹו וְּ ַיד ָהֵעִדים ִתהְּ

ָך׃ בֶּ ָת ָהָרע ִמִקרְּ   ָהָעם ָבַאֲחֹרָנה ּוִבַערְּ
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ָפט בֵ   8 ָך ָדָבר ַלִמשְּ ָדם ֵבין־יןִכי ִיָפֵלא ִממְּ ־ָדם לְּ

ּובֵ  ִדין  לְּ יָך  ִדין  ָערֶּ ִבשְּ ִריֹבת  ֵרי  ִדבְּ ָלנֶַּגע  נֶַּגע  ין 

יָך   הָוה ֱאֹלהֶּ ַחר יְּ ר ִיבְּ ל־ַהָמקֹום ֲאשֶּ ָעִליָת אֶּ ָת וְּ ַקמְּ וְּ

 בֹו׃

ר    9 ֲאשֶּ ל־ַהֹשֵפט  אֶּ וְּ ִוִים  ַהלְּ ל־ַהֹכֲהִנים  אֶּ ּוָבאָת 

ָת   ָדַרשְּ וְּ ָהֵהם  ַבָיִמים  יֶּה  הִ ִיהְּ ַבר  וְּ דְּ ֵאת  ָך  לְּ ִגידּו 

פָ   ט׃ַהִמשְּ

ִמן־   10 ָך  לְּ ַיִגידּו  ר  ֲאשֶּ ַהָדָבר  ַעל־ִפי  ָעִשיָת  וְּ

ָת ַלֲעשֹות  ָשַמרְּ וְּ הָוה  יְּ ַחר  ִיבְּ ר  ַהָמקֹום ַההּוא ֲאשֶּ

ר יֹורּוָך׃ ֹכל ֲאשֶּ  כְּ

ָפט    11 ַעל־ַהִמשְּ וְּ יֹורּוָך  ר  ֲאשֶּ ַהתֹוָרה  ַעל־ִפי 

ר ר־יֹאמְּ לְּ ֲאשֶּ ִמן־ַהדָ ּו  ָתסּור  לֹא  ה  ַתֲעשֶּ ָבר  ָך 

מֹאל׃ ָך ָיִמין ּושְּ ר־ַיִגידּו לְּ  ֲאשֶּ

ל־   12 ֹמַע אֶּ ִתי שְּ ִבלְּ ָזדֹון לְּ ה בְּ ר־ַיֲעשֶּ ָהִאיש ֲאשֶּ וְּ

ל־ יָך אֹו אֶּ הָוה ֱאֹלהֶּ ת־יְּ ת ָשם אֶּ ָשרֶּ ַהֹכֵהן ָהֹעֵמד לְּ

ָת ָהָרע ִמיִ   ָרֵאל׃ שְּ ַהֹשֵפט ּוֵמת ָהִאיש ַההּוא ּוִבַערְּ

עּו וְּ  13 מְּ ָכל־ָהָעם ִישְּ ִזידּון עֹוד׃וְּ לֹא יְּ  ִיָראּו וְּ
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יָך ֹנֵתן ָלְך    14 הָוה ֱאֹלהֶּ ר יְּ ץ ֲאשֶּ ל־ָהָארֶּ ִכי־ָתבֹא אֶּ

ְך   לֶּ מֶּ ָעַלי  ָאִשיָמה  ָת  ָאַמרְּ וְּ ָבּה  ָתה  ָיַשבְּ וְּ ָתּה  ִויִרשְּ

ִביֹבָתי׃ ר סְּ ָכל־ַהגֹוִים ֲאשֶּ  כְּ

ָעלֶּ   15 ָתִשים  הָוה    יָךשֹום  יְּ ַחר  ִיבְּ ר  ֲאשֶּ ְך  לֶּ מֶּ

לֹא  ֱאֹל ְך  לֶּ מֶּ יָך  ָעלֶּ ָתִשים  יָך  ַאחֶּ ב  רֶּ ִמקֶּ בֹו  יָך  הֶּ

ר לֹא־ָאִחיָך הּוא׃  ִרי ֲאשֶּ יָך ִאיש ָנכְּ  תּוַכל ָלֵתת ָעלֶּ

ת־ָהָעם    16 לֹא־ָיִשיב אֶּ ה־לֹו סּוִסים וְּ בֶּ ַרק לֹא־ַירְּ

בֹות סּוס ַויהָוה אָ  ַמַען ַהרְּ ָמה לְּ ַריְּ ם לֹא  ַמר  ִמצְּ ָלכֶּ

רֶּ   ְך ַהזֶּה עֹוד׃ֹתִספּון ָלשּוב ַבדֶּ

ף    17 סֶּ כֶּ וְּ ָבבֹו  לְּ ָיסּור  לֹא  וְּ ָנִשים  ה־לֹו  בֶּ ַירְּ לֹא  וְּ

ֹאד׃ ה־לֹו מְּ בֶּ ָזָהב לֹא ַירְּ  וְּ

ת־   18 ָכַתב לֹו אֶּ תֹו וְּ ַלכְּ תֹו ַעל ִכֵסא ַממְּ ִשבְּ ָהָיה כְּ וְּ

ִמִלפְּ  ר  ַעל־ֵספֶּ ַהזֹאת  ַהתֹוָרה  ֵנה  ַהֹכֲהִנים  ֵני  ִמשְּ

ִוִים׃  ַהלְּ

ַמד    19 ַמַען ִילְּ ֵמי ַחָייו לְּ ָקָרא בֹו ָכל־יְּ ָתה ִעמֹו וְּ ָהיְּ וְּ

ֵרי   ת־ָכל־ִדבְּ אֶּ ֹמר  ִלשְּ ֱאֹלָהיו  הָוה  ת־יְּ אֶּ ָאה  ִירְּ לְּ

ה ַלֲעֹשָתם׃ ת־ַהֻחִקים ָהֵאלֶּ אֶּ  ַהתֹוָרה ַהזֹאת וְּ
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ִתי   20 ִבלְּ ּולְּ ָחיו  ֵמאֶּ ָבבֹו  רּום־לְּ ִתי  ִבלְּ ִמן־סּו  לְּ ר 

ַעל־ַהִמצְּ  ָיִמים  ַיֲאִריְך  ַמַען  לְּ מֹאול  ּושְּ ָיִמין  ָוה 

ָרֵאל׃ ב ִישְּ רֶּ קֶּ תֹו הּוא ּוָבָניו בְּ ַלכְּ    ַממְּ
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Deuteronômio Capítulo 18 

כָ   1 ִוִים  ַהלְּ ַלֹכֲהִנים  יֶּה  ק  ל־שֵ לֹא־ִיהְּ ֵחלֶּ ֵלִוי  ט  בֶּ

ַנֲחָלתֹו יֹאֵכלּון׃ הָוה וְּ ָרֵאל ִאֵשי יְּ ַנֲחָלה ִעם־ִישְּ  וְּ

הּוא  וְּ   2 הָוה  יְּ ָחיו  אֶּ ב  רֶּ קֶּ בְּ יֶּה־לֹו  לֹא־ִיהְּ ַנֲחָלה 

ר־לֹו׃ ר ִדבֶּ  ַנֲחָלתֹו ַכֲאשֶּ

ֵמֵאת    3 ָהָעם  ֵמֵאת  ַהֹכֲהִנים  ַפט  ִמשְּ יֶּה  ִיהְּ זֶּה  וְּ ס 

ִאם־שֹו  ַהזֶַּבח  ֵחי  אִ ֹזבְּ ֹרַע  ר  ַהזְּ ַלֹכֵהן  ָנַתן  וְּ ה  ם־שֶּ

ַהֵקָבה׃ ָחַיִים וְּ ַהלְּ  וְּ

ֵגז  ֵראִשית    4 ֵראִשית  וְּ ָך  ָהרֶּ ִיצְּ וְּ ָך  ִתיֹרשְּ ָך  ָגנְּ דְּ

ן־לֹו׃ ָך ִתתֶּ  צֹאנְּ

ַלֲעֹמד    5 יָך  ָבטֶּ ִמָכל־שְּ יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ ָבַחר  בֹו  ִכי 

הָוה הּוא ּוָבָניו ָכל־הַ  ֵשם־יְּ ָשֵרת בְּ   ים׃ ָימִ לְּ

https://adilsoncardoso.com/
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ָרֵאל    6 ִמָכל־ִישְּ יָך  ָערֶּ שְּ ֵמַאַחד  ַהֵלִוי  ִכי־ָיבֹא  וְּ

ר־ ל־ֲאשֶּ אֶּ שֹו  ַנפְּ ָכל־ַאַּות  בְּ ּוָבא  ָשם  ָגר  הּוא 

הָוה׃ ַחר יְּ ר־ִיבְּ  ַהָמקֹום ֲאשֶּ

ִוִים    7 ַהלְּ ָחיו  ָכל־אֶּ כְּ ֱאֹלָהיו  הָוה  יְּ ֵשם  בְּ ֵשֵרת  וְּ

הָוה׃ ֵני יְּ ִדים ָשם ִלפְּ  ָהֹעמְּ

ָכָריו ַעל־ָהָאבֹות׃ק כְּ ֵחלֶּ  8 ַבד ִממְּ ק יֹאֵכלּו לְּ   ֵחלֶּ

ל־הָ   9 יָך ֹנֵתן  ִכי ַאָתה ָבא אֶּ הָוה ֱאֹלהֶּ ר־יְּ ץ ֲאשֶּ ָארֶּ

תֹוֲעֹבת ַהגֹוִים ָהֵהם׃ ַמד ַלֲעשֹות כְּ  ָלְך לֹא־ִתלְּ

ֹקֵסם    10 ָבֵאש  נֹו־ּוִבתֹו  בְּ ַמֲעִביר  ָך  בְּ לֹא־ִיָמֵצא 

ַנחֵ  עֹוֵנן ּומְּ ָסִמים מְּ ַכֵשף׃ש ּוקְּ  מְּ

ל־  11 אֶּ ֹדֵרש  וְּ ֹעִני  ִידְּ וְּ אֹוב  ֹשֵאל  וְּ ר  ָחבֶּ ֹחֵבר  וְּ

 ִתים׃ַהמֵ 

ַלל   12 ּוִבגְּ ה  ֵאלֶּ ָכל־ֹעֵשה  הָוה  יְּ ִכי־תֹוֲעַבת 

אֹוָתם   מֹוִריש  יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ ה  ָהֵאלֶּ ַהתֹוֵעֹבת 

 ִמָפנֶּיָך׃ 

יָך׃ 13 הָוה ֱאֹלהֶּ יֶּה ִעם יְּ   ָתִמים ִתהְּ
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ל־גֹוִכי הַ   14 ר ַאָתה יֹוֵרש אֹוָתם אֶּ ה ֲאשֶּ ִים ָהֵאלֶּ

ִמים יִ  ל־ֹקסְּ אֶּ ִנים וְּ ֹענְּ ָך  מְּ ַאָתה לֹא ֵכן ָנַתן לְּ ָמעּו וְּ שְּ

יָך׃  הָוה ֱאֹלהֶּ  יְּ

הָוה    15 יְּ ָך  לְּ ָיִקים  ָכֹמִני  יָך  ֵמַאחֶּ ָך  בְּ ִמִקרְּ ָנִביא 

ָמעּון׃ יָך ֵאָליו ִתשְּ  ֱאֹלהֶּ

ֵמעִ   16 ָת  ר־ָשַאלְּ ֲאשֶּ ֹכל  יְּ כְּ ֹחֵרב  ם  בְּ יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה 

ת־ ֹמַע אֶּ יֹום ַהָקָהל ֵלאֹמר לֹא ֹאֵסף ִלשְּ הָוה בְּ קֹול יְּ

עֹוד   ה  אֶּ רְּ לֹא־אֶּ ַהזֹאת  ֹדָלה  ַהגְּ ת־ָהֵאש  אֶּ וְּ ֱאֹלָהי 

לֹא ָאמּות׃   וְּ

ר ִדֵברּו׃  17 הָוה ֵאָלי ֵהיִטיבּו ֲאשֶּ ר יְּ  ַויֹאמֶּ

ם כָ   18 ב ֲאֵחיהֶּ רֶּ ם ִמקֶּ ָנַתִתי  מֹו ָנִביא ָאִקים ָלהֶּ ָך וְּ

ם ֵאת  ר ֲאֵליהֶּ ִדבֶּ ִפיו וְּ ָבַרי בְּ נּו׃דְּ ר ֲאַצּוֶּ  ָכל־ֲאשֶּ

ר    19 ָבַרי ֲאשֶּ ל־דְּ ַמע אֶּ ר לֹא־ִישְּ ָהָיה ָהִאיש ֲאשֶּ וְּ

ֹרש ֵמִעמֹו׃ דְּ ִמי ָאֹנִכי אֶּ ַדֵבר ִבשְּ  יְּ

ִמי ֵאת    20 ַדֵבר ָדָבר ִבשְּ ָיִזיד לְּ ר  ַאְך ַהָנִביא ֲאשֶּ

ר   ֵשם ֱאֹלִהי לֹא־ֲאשֶּ ַדֵבר בְּ ר יְּ ַדֵבר ַוֲאשֶּ ם  ִצִּויִתיו לְּ

 ֲאֵחִרים ּוֵמת ַהָנִביא ַההּוא׃ 
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ר    21 ת־ַהָדָבר ֲאשֶּ ָך ֵאיָכה ֵנַדע אֶּ ָבבֶּ ִכי תֹאַמר ִבלְּ וְּ

הָוה׃ רֹו יְּ  לֹא־ִדבְּ

יֶּה    22 לֹא־ִיהְּ וְּ הָוה  יְּ ֵשם  בְּ ַהָנִביא  ַדֵבר  יְּ ר  ֲאשֶּ

לֹא ָיבֹוא הּו הָוה  א הַ ַהָדָבר וְּ רֹו יְּ ר לֹא־ִדבְּ ָדָבר ֲאשֶּ

רֹו ָזדֹון ִדבְּ נּו׃ בְּ    ַהָנִביא לֹא ָתגּור ִממֶּ

 https://adilsoncardoso.com/ 

 

Deuteronômio Capítulo 19 

הָוה    1 ר יְּ ת־ַהגֹוִים ֲאשֶּ יָך אֶּ הָוה ֱאֹלהֶּ ִרית יְּ ִכי־ַיכְּ

יָךֱאֹל ָת  הֶּ ָיַשבְּ וְּ ָתם  ִויִרשְּ ָצם  ת־ַארְּ אֶּ ָך  לְּ ֹנֵתן   

ם׃ ָבֵתיהֶּ ם ּובְּ ָעֵריהֶּ  בְּ

ִדיל ָלְך    2 הָוה  ָשלֹוש ָעִרים ַתבְּ ר יְּ ָך ֲאשֶּ צְּ תֹוְך ַארְּ בְּ

ָתּה׃  ִרשְּ ָך לְּ יָך ֹנֵתן לְּ  ֱאֹלהֶּ

ר    3 ָך ֲאשֶּ צְּ בּול ַארְּ ת־גְּ ָת אֶּ ִשַלשְּ ְך וְּ רֶּ ָך ַהדֶּ ָתִכין לְּ

חִ  ָךַינְּ ָהָיה ָלנּוס ָשָמה ָכל־ֹרֵצַח׃ ילְּ יָך וְּ הָוה ֱאֹלהֶּ   יְּ

https://adilsoncardoso.com/
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ר־ָינּוס ָשָמה ָוָחי ֲאשֶּ   4 ַבר ָהֹרֵצַח ֲאשֶּ זֶּה דְּ ה  וְּ ר ַיכֶּ

ֹמל   ִמתְּ לֹו  לֹא־ֹשֵנא  הּוא  וְּ ִלי־ַדַעת  ִבבְּ ת־ֵרֵעהּו  אֶּ

ֹשם׃   ִשלְּ

חָ   5 ִנדְּ ֹטב ֵעִצים וְּ ת־ֵרֵעהּו ַבַיַער ַלחְּ ר ָיבֹא אֶּ ה  ַוֲאשֶּ

ִמן־ָהֵעץ  יָ  זֶּל  ַהַברְּ ָנַשל  וְּ ָהֵעץ  ֹרת  ִלכְּ זֶּן  ַבַגרְּ דֹו 

עָ  ל־ַאַחת הֶּ ת־ֵרֵעהּו ָוֵמת הּוא ָינּוס אֶּ ִרים־ּוָמָצא אֶּ

ה ָוָחי׃   ָהֵאלֶּ

ָבבֹו    6 ֹדף ֹגֵאל ַהָדם ַאֲחֵרי ָהֹרֵצַח ִכי־ֵיַחם לְּ ן־ִירְּ פֶּ

ש ָנפֶּ ִהָכהּו  וְּ ְך  רֶּ ַהדֶּ ה  בֶּ ִכי־ִירְּ ִהִשיגֹו  ל  וְּ ֵאין  וְּ ֹו 

שֹום׃ מֹול ִשלְּ ַפט־ָמוֶּת ִכי לֹא ֹשֵנא הּוא לֹו ִמתְּ  ִמשְּ

ָך    7 ַצּוְּ ָאֹנִכי מְּ ִדיל  ַעל־ֵכן  ָעִרים ַתבְּ ֵלאֹמר ָשֹלש 

  ָלְך׃

ר    8 ַכֲאשֶּ ָך  ֻבלְּ ת־גְּ אֶּ יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ ִחיב  ִאם־ַירְּ וְּ

ץ אֲ  ת־ָכל־ָהָארֶּ ָך אֶּ ָנַתן לְּ יָך וְּ ַבע ַלֲאֹבתֶּ רִנשְּ ר    שֶּ ִדבֶּ

יָך׃  ָלֵתת ַלֲאֹבתֶּ

ר    9 ָוה ַהזֹאת ַלֲעֹשָתּה ֲאשֶּ ת־ָכל־ַהִמצְּ ֹמר אֶּ ִכי־ִתשְּ

ת ָאֹנִכי מְּ  כֶּ ָללֶּ יָך וְּ הָוה ֱאֹלהֶּ ת־יְּ ַאֲהָבה אֶּ ָך ַהיֹום לְּ ַצּוְּ

ָך עֹוד ָשֹלש ָעִרים ַעל   ָת לְּ ָיַספְּ ָרָכיו ָכל־ַהָיִמים וְּ ִבדְּ

ה׃  ַהָשֹלש ָהֵאלֶּ
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הָוה  לֹא  וְּ   10 ר יְּ ָך ֲאשֶּ צְּ ב ַארְּ רֶּ קֶּ ִיָשֵפְך ָדם ָנִקי בְּ

יָך דָ  ָהָיה ָעלֶּ ָך ַנֲחָלה וְּ יָך ֹנֵתן לְּ   ִמים׃ ֱאֹלהֶּ

ָקם    11 וְּ לֹו  ָאַרב  וְּ ֵרֵעהּו  לְּ ֹשֵנא  ִאיש  יֶּה  ִכי־ִיהְּ וְּ

ָעִרים ָהֵאל׃  ל־ַאַחת הֶּ ָנס אֶּ ש ָוֵמת וְּ ִהָכהּו נֶּפֶּ  ָעָליו וְּ

ֵני    12 חּו ִזקְּ ָשלְּ נּו ֹאתֹו ִעירוְּ ָנתְּ חּו ֹאתֹו ִמָשם וְּ ָלקְּ ֹו וְּ

ַיד ֹגֵאל ַהָדם ָוֵמת׃  בְּ

ָעָליו    13 ָך  ֵעינְּ ַדם־ַהָנִקי  לֹא־ָתחֹוס  ָת  ּוִבַערְּ

טֹוב ָלְך׃ ָרֵאל וְּ   ִמִישְּ

ִראֹשִנים    14 לּו  ָגבְּ ר  ֲאשֶּ ֵרֲעָך  בּול  גְּ ַתִסיג  לֹא 

ֲאשֶּ  ץ  ָבָארֶּ ַחל  ִתנְּ ר  ֲאשֶּ ָך  ַנֲחָלתְּ יָך  ר  בְּ ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ

ָתּה׃ ִרשְּ ָך לְּ   ֹנֵתן לְּ

ָכל־   15 ּולְּ ָכל־ָעֹון  לְּ ִאיש  בְּ ָחד  אֶּ ֵעד  לֹא־ָיקּום 

ֵעִדים  ַחּטָ  ֵני  שְּ ַעל־ִפי  יֱֶּחָטא  ר  ֲאשֶּ א  ָכל־ֵחטְּ בְּ את 

ֹלָשה־ֵעִדים ָיקּום ָדָבר׃   אֹו ַעל־ִפי שְּ

ִאיש ַלֲענֹות בֹו ָסָר  16  ה׃ִכי־ָיקּום ֵעד־ָחָמס בְּ

ֵני    17 ִלפְּ ָהִריב  ם  ר־ָלהֶּ ֵני־ָהֲאָנִשים ֲאשֶּ דּו שְּ ָעמְּ וְּ

ִטים ַהֹשפְּ וְּ ַהֹכֲהִנים  ֵני  הָוה ִלפְּ ַבָיִמים    יְּ יּו  ִיהְּ ר  ֲאשֶּ

 ָהֵהם׃
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ָהֵעד    18 ר  קֶּ ֵעד־שֶּ ִהֵנה  וְּ ֵהיֵטב  ִטים  ַהֹשפְּ שּו  ָדרְּ וְּ

ָאִחיו׃ ר ָעָנה בְּ קֶּ  שֶּ

ָזַמם    19 ר  ַכֲאשֶּ לֹו  ם  ָאִחיו  ַלעֲ ַוֲעִשיתֶּ לְּ שֹות 

ָך׃  בֶּ ָת ָהָרע ִמִקרְּ  ּוִבַערְּ

לֹא־ֹיִספּו  20 וְּ ִיָראּו  וְּ עּו  מְּ ָאִרים ִישְּ ַהִנשְּ  ַלֲעשֹות  וְּ

ָך׃ בֶּ ִקרְּ  עֹוד ַכָדָבר ָהָרע ַהזֶּה בְּ

ֵשן    21 ַעִין ֵשן בְּ ש ַעִין בְּ נֶּפֶּ ש בְּ לֹא ָתחֹוס ֵעינֶָּך נֶּפֶּ וְּ

ל׃ ָרגֶּ ל בְּ גֶּ ָיד רֶּ   ָיד בְּ

 https://adilsoncardoso.com/ 

 

Deuteronômio Capítulo 20  

ב    1 כֶּ ָרִאיָת סּוס ָורֶּ יָך וְּ בֶּ ָחָמה ַעל־ֹאיְּ ִכי־ֵתֵצא ַלִמלְּ

יָך ִעָמְך  ַעם ַרב   הָוה ֱאֹלהֶּ ם ִכי־יְּ ָך לֹא ִתיָרא ֵמהֶּ ִממְּ

ָרִים׃  ץ ִמצְּ רֶּ ָך ֵמאֶּ  ַהַמַעלְּ

ר  וְּ   2 ִדבֶּ ִנַגש ַהֹכֵהן וְּ ָחָמה וְּ ל־ַהִמלְּ ם אֶּ כֶּ ָקָרבְּ ָהָיה כְּ

ל־ָהָעם׃  אֶּ

https://adilsoncardoso.com/
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ֵרִבים ַהיֹום    3 ם קְּ ָרֵאל ַאתֶּ ַמע ִישְּ ם שְּ ָאַמר ֲאֵלהֶּ וְּ

ַאל  ם  ֵביכֶּ ַעל־ֹאיְּ ָחָמה  ַאל־ַלִמלְּ ם  כֶּ ַבבְּ לְּ ־ֵיַרְך 

ם׃  ֵניהֶּ צּו ִמפְּ ַאל־ַתַערְּ זּו וְּ פְּ ַאל־ַתחְּ אּו וְּ  ִתירְּ

ה  ִכי  4 ם  יְּ ָלכֶּ ִהָלֵחם  לְּ ם  ִעָמכֶּ ַהֹהֵלְך  ם  ֱאֹלֵהיכֶּ ָוה 

ם׃ כֶּ תְּ הֹוִשיַע אֶּ ם לְּ ֵביכֶּ  ִעם־ֹאיְּ

ִמי־ָהִאיש    5 ֵלאֹמר  ל־ָהָעם  אֶּ ִרים  ַהֹשטְּ רּו  ִדבְּ וְּ

ר ָבָנה ַבִית־ָחָדש ֵביתֹו  ֲאשֶּ ָיֹשב לְּ לֹא ֲחָנכֹו ֵיֵלְך וְּ  וְּ

נְּ  ִאיש ַאֵחר ַיחְּ ָחָמה וְּ ן־ָימּות ַבִמלְּ נ פֶּ  ּו׃כֶּ

ָיֹשב    6 לֹו ֵיֵלְך וְּ לֹא ִחלְּ ם וְּ רֶּ ר־ָנַטע כֶּ ּוִמי־ָהִאיש ֲאשֶּ

נּו׃  לֶּ ַחלְּ ִאיש ַאֵחר יְּ ָחָמה וְּ ן־ָימּות ַבִמלְּ ֵביתֹו פֶּ  לְּ

ר־ֵאַרש    7 ֲאשֶּ ֵיֵלְך  ּוִמי־ָהִאיש  ָקָחּה  לְּ לֹא  וְּ ִאָשה 

ַאחֵ  ִאיש  וְּ ָחָמה  ַבִמלְּ ן־ָימּות  פֶּ ֵביתֹו  לְּ ָיֹשב  ר  וְּ

ָנה׃ יִ   ָקחֶּ

ִמי־  8 רּו  ָאמְּ וְּ ל־ָהָעם  אֶּ ַדֵבר  לְּ ִרים  ַהֹשטְּ פּו  ָיסְּ וְּ

לֹא ִיַמס   ֵביתֹו וְּ ָיֹשב לְּ ַרְך ַהֵלָבב ֵיֵלְך וְּ ָהִאיש ַהָיֵרא וְּ

ָבבֹו ָחיו ִכלְּ ַבב אֶּ ת־לְּ  ׃אֶּ

דּו    9 ּוָפקְּ ל־ָהָעם  אֶּ ַדֵבר  לְּ ִרים  ַהֹשטְּ ַכֹּלת  כְּ ָהָיה  וְּ

 ֹ ר ָבאֹות בְּ   ָהָעם׃אש ָשֵרי צְּ
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ָקָראָת    10 וְּ יָה  ָעלֶּ ִהָלֵחם  לְּ ל־ִעיר  אֶּ ַרב  ִכי־ִתקְּ

ָשלֹום׃ יָה לְּ  ֵאלֶּ

ָהָיה ָכל־  11 ָחה ָלְך וְּ ָך ּוָפתְּ ָהָיה ִאם־ָשלֹום ַתַענְּ וְּ

ָצא־ָבּה יִ  ָך ָלַמס ַוֲעָבדּוָך׃ ָהָעם ַהִנמְּ יּו לְּ  הְּ

חָ   12 ָך ִמלְּ ָתה ִעמְּ ָעשְּ ִלים ִעָמְך וְּ ִאם־לֹא ַתשְּ ָמה  וְּ

יָה׃ ָת ָעלֶּ ַצרְּ  וְּ

ת־ָכל־  13 אֶּ ִהִכיָת  וְּ ָך  ָידֶּ בְּ יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ ָתָנּה  ּונְּ

ב׃ ִפי־ָחרֶּ כּוָרּה לְּ  זְּ

יֶּה    14 ִיהְּ ר  ֲאשֶּ ֹכל  וְּ ֵהָמה  ַהבְּ וְּ ַהַּטף  וְּ ַהָנִשים  ַרק 

יָך  בָ  בֶּ ַלל ֹאיְּ ת־שְּ ָת אֶּ ָאַכלְּ ָלָלּה ָתֹבז ָלְך וְּ ִעיר ָכל־שְּ

הָוה אֱ  ר ָנַתן יְּ  יָך ָלְך׃ֹלהֶּ ֲאשֶּ

ֹאד    15 מְּ ָך  ִממְּ ֹחֹקת  ָהרְּ ָעִרים  ָכל־הֶּ לְּ ה  ַתֲעשֶּ ֵכן 

ה ֵהָנה׃ ר לֹא־ֵמָעֵרי ַהגֹוִים־ָהֵאלֶּ  ֲאשֶּ

ֱאֹל  16 הָוה  יְּ ר  ֲאשֶּ ה  ָהֵאלֶּ ָהַעִמים  ֵמָעֵרי  יָך  ַרק  הֶּ

ָשָמה׃  ַחיֶּה ָכל־נְּ ָך ַנֲחָלה לֹא תְּ  ֹנֵתן לְּ

ַהִחתִ   17 ַתֲחִריֵמם  ַנֲעִני  י  ִכי־ַהֲחֵרם  ַהכְּ ָהֱאֹמִרי  וְּ

יָך׃ הָוה ֱאֹלהֶּ ָך יְּ ר ִצּוְּ בּוִסי ַכֲאשֶּ ַהיְּ ִרִזי ַהִחִּוי וְּ ַהפְּ  וְּ
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ֹכל   18 כְּ ַלֲעשֹות  ם  כֶּ תְּ אֶּ דּו  ַלמְּ לֹא־יְּ ר  ֲאשֶּ ַמַען  לְּ

ַליהָוה   תֹוֲעֹבָתם ם  ַוֲחָטאתֶּ ם  ֵלאֹלֵהיהֶּ ָעשּו  ר  ֲאשֶּ

ם׃   ֱאֹלֵהיכֶּ

ל־ִעיר ָימִ   19 יָה  ים  ִכי־ָתצּור אֶּ ִהָלֵחם ָעלֶּ ַרִבים לְּ

זֶּן ִכי   ֹדַח ָעָליו ַגרְּ ת־ֵעָצּה ִלנְּ ִחית אֶּ ָשּה לֹא־ַתשְּ ָתפְּ לְּ

ֹרת ִכי ָהָאָדם ֵעץ   ֹאתֹו לֹא ִתכְּ נּו תֹאֵכל וְּ ה  ִממֶּ ַהָשדֶּ

 ָלבֹא ִמָפנֶּיָך ַבָמצֹור׃ 

ר־ֵתַדע ִכי־לֹא־ֵעץ ַמֲאָכל הּוא ֹאתֹו    20 ַרק ֵעץ ֲאשֶּ

חִ  וְּ ַתשְּ ר־ִהוא  ית  ָכָרָת ּוָבִניָת ָמצֹור ַעל־ָהִעיר ֲאשֶּ

ָתּה׃ ָחָמה ַעד ִרדְּ ָך ִמלְּ   ֹעָשה ִעמְּ

 https://adilsoncardoso.com/ 

 

Deuteronômio Capítulo 21   

יָך ֹנתֵ ִכי־ִיָמֵצא ָחָלל    1 הָוה ֱאֹלהֶּ ר יְּ ן  ָבֲאָדָמה ֲאשֶּ

ה לֹא נֹוַדע ִמי ִהָכהּו׃לְּ  ָתּה ֹנֵפל ַבָשדֶּ ִרשְּ  ָך לְּ

ר    2 ָעִרים ֲאשֶּ ל־הֶּ דּו אֶּ יָך ּוָמדְּ טֶּ ֹשפְּ ֵקנֶּיָך וְּ אּו זְּ ָיצְּ וְּ

ָחָלל׃ ִביֹבת הֶּ  סְּ

https://adilsoncardoso.com/
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ֵני    3 ִזקְּ חּו  ָלקְּ וְּ ָחָלל  ל־הֶּ אֶּ ֹרָבה  ַהקְּ ָהִעיר  ָהָיה  וְּ

ר לֹא־ֻעַבד ָבּה  ָהִעיר ַהִהוא   ַלת ָבָקר ֲאשֶּ גְּ ר  ֲאשֶּ עֶּ

ֹעל׃ ָכה בְּ  לֹא־ָמשְּ

ל־ַנַחל    4 ָלה אֶּ גְּ ת־ָהעֶּ ֵני ָהִעיר ַהִהוא אֶּ הֹוִרדּו ִזקְּ וְּ

פּו־ָשם   ָערְּ וְּ ִיָזֵרַע  לֹא  וְּ בֹו  לֹא־ֵיָעֵבד  ר  ֲאשֶּ ֵאיָתן 

ָלה ַבָנַחל׃ גְּ ת־ָהעֶּ  אֶּ

ֵני ֵלִוי ִכי   5 שּו ַהֹכֲהִנים בְּ ִנגְּ יָך    וְּ הָוה ֱאֹלהֶּ ָבם ָבַחר יְּ

תֹו ָשרְּ יֶּה ָכל־ּולְּ   לְּ ם ִיהְּ ַעל־ִפיהֶּ הָוה וְּ ֵשם יְּ ָבֵרְך בְּ

ָכל־ָנַגע׃   ִריב וְּ

ָחָלל   6 ל־הֶּ אֶּ ֹרִבים  ַהקְּ ַהִהוא  ָהִעיר  ֵני  ִזקְּ ֹכל  וְּ

ָלה ָהֲערּוָפה ַבָנַחל׃ גְּ ם ַעל־ָהעֶּ ֵדיהֶּ ת־יְּ ֲחצּו אֶּ  ִירְּ

לֹא    7 ָיֵדינּו  רּו  ָאמְּ וְּ ָענּו  ַהזֶּה  וְּ ת־ַהָדם  אֶּ ָכה  ָשפְּ

ֵעיֵנינּו   ָראּו׃לֹא  וְּ

ַאל־ִתֵתן   8 הָוה וְּ ר־ָפִדיָת יְּ ָרֵאל ֲאשֶּ ָך ִישְּ ַעמְּ ַכֵפר לְּ

ם ַהָדם׃ ִנַכֵפר ָלהֶּ ָרֵאל וְּ ָך ִישְּ ב ַעמְּ רֶּ קֶּ  ָדם ָנִקי בְּ

ה    9 ִכי־ַתֲעשֶּ ָך  בֶּ ִמִקרְּ ַהָנִקי  ַהָדם  ַבֵער  תְּ ַאָתה  וְּ

הָוה׃ַהָיָשר   ֵעיֵני יְּ   בְּ



90 

 

ַלִמלְּ   10 הָוה  ָחמָ ִכי־ֵתֵצא  יְּ ָתנֹו  ּונְּ יָך  בֶּ ַעל־ֹאיְּ ה 

יֹו׃  ָשִביָת ִשבְּ ָך וְּ ָידֶּ יָך בְּ  ֱאֹלהֶּ

ָבּה    11 ָת  ָחַשקְּ וְּ ַפת־ֹתַאר  יְּ ת  ֵאשֶּ ָיה  ַבִשבְּ ָרִאיָת  וְּ

ִאָשה׃  ָך לְּ ָת לְּ ָלַקחְּ  וְּ

ָחה    12 ִגלְּ וְּ ָך  ֵביתֶּ ל־תֹוְך  אֶּ ת־רֹאָשּה  ַוֲהֵבאָתּה  אֶּ

נֶּיהָ  ת־ִצָפרְּ ָתה אֶּ ָעשְּ  ׃וְּ

ָבה    13 ָישְּ וְּ יָה  ֵמָעלֶּ ָיּה  ִשבְּ ַלת  ת־ִשמְּ אֶּ ֵהִסיָרה  וְּ

ָיִמים   יֶַּרח  ת־ִאָמּה  אֶּ וְּ ת־ָאִביָה  אֶּ ָתה  ּוָבכְּ ָך  ֵביתֶּ בְּ

ִאָשה׃  ָך לְּ ָתה לְּ ָהיְּ ָתּה וְּ ַעלְּ יָה ּובְּ ַאַחר ֵכן ָתבֹוא ֵאלֶּ  וְּ

תָ   14 ָחַפצְּ ִאם־לֹא  ָהָיה  ָשּה  וְּ ַנפְּ לְּ ָתּה  ִשַלחְּ וְּ ָבּה   

ַתַחת   ֹכרּומָ  ָבּה  ַעֵמר  לֹא־ִתתְּ ף  ַבָכסֶּ ָנה  רֶּ כְּ לֹא־ִתמְּ

ר ִעִניָתּה׃  ֲאשֶּ

ֲאהּוָבה    15 ָהַאַחת  ָנִשים  ֵתי  שְּ ִאיש  לְּ יֶּיןָ  ִכי־ִתהְּ

נּוָאה   ַהשְּ דּו־לֹו ָבִנים ָהֲאהּוָבה וְּ ָילְּ נּוָאה וְּ ָהַאַחת שְּ וְּ

ָהָיה ַהבֵ  ִניָאה׃וְּ כֹור ַלשְּ  ן ַהבְּ

ָהָיה    16 יוְּ יֶּה  בְּ ר־ִיהְּ ת־ָבָניו ֵאת ֲאשֶּ ִחילֹו אֶּ ַהנְּ ֹום 

ן־  ֵני בֶּ ן־ָהֲאהּוָבה ַעל־פְּ ת־בֶּ ַבֵכר אֶּ לְּ יּוַכל  לֹו לֹא 

ֹכר׃ נּוָאה ַהבְּ  ַהשְּ
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ִפי    17 ת לֹו  ָלתֶּ ַיִכיר  נּוָאה  ן־ַהשְּ בֶּ ֹכר  ת־ַהבְּ ִכי אֶּ

ֹכל   ַנִים בְּ ר־ִיָמֵצא לֹו ִכי־הּוא ֵראִשית ֹאנֹו לשְּ ֹו ֲאשֶּ

ֹכָרה׃מִ  ַפט ַהבְּ   שְּ

ֵאינֶּנּו ֹשֵמַע    18 ה  ִאיש ֵבן סֹוֵרר ּומֹורֶּ יֶּה לְּ ִכי־ִיהְּ

ַמע   ִישְּ לֹא  וְּ ֹאתֹו  רּו  ִיסְּ וְּ ִאמֹו  קֹול  ּובְּ ָאִביו  קֹול  בְּ

ם׃  ֲאֵליהֶּ

הֹוִציאּו אֹ   19 ִאמֹו וְּ שּו בֹו ָאִביו וְּ ָתפְּ ֵני  וְּ ל־ִזקְּ תֹו אֶּ

ֹקמֹו׃  ל־ַשַער מְּ אֶּ  ִעירֹו וְּ

ה  וְּ   20 ּוֹמרֶּ סֹוֵרר  זֶּה  ֵננּו  בְּ ִעירֹו  ֵני  ל־ִזקְּ אֶּ רּו  ָאמְּ

ֹסֵבא׃ ֹקֵלנּו זֹוֵלל וְּ  ֵאינֶּנּו ֹשֵמַע בְּ

ָת    21 ֵשי ִעירֹו ָבֲאָבִנים ָוֵמת ּוִבַערְּ ָגֻמהּו ָכל־ַאנְּ ּורְּ

ָרֵאל ִישְּ  ָכל־ִישְּ ָך וְּ בֶּ ִיָראּו׃ָהָרע ִמִקרְּ עּו וְּ   מְּ

ֵחטְּ   22 ִאיש  בְּ יֶּה  ִכי־ִיהְּ מִ וְּ הּוָמת א  וְּ ת  ַפט־ָמוֶּ שְּ

ָתִליָת ֹאתֹו ַעל־ֵעץ׃  וְּ

נּו    23 רֶּ בְּ ָלתֹו ַעל־ָהֵעץ ִכי־ָקבֹור ִתקְּ ִנבְּ לֹא־ָתִלין 

ַטֵמא   תְּ לֹא  וְּ ָתלּוי  ֱאֹלִהים  ַלת  ִכי־ִקלְּ ַההּוא  ַביֹום 

הָוה ֱאֹלהֶּ  ר יְּ ָך ֲאשֶּ ָמתְּ ת־ַאדְּ ָך ַנֲחָלה׃אֶּ   יָך ֹנֵתן לְּ

 https://adilsoncardoso.com/ 

https://adilsoncardoso.com/
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Deuteronômio Capítulo 22   

ת־ֵשיֹו ִנָדִחים    1 ת־שֹור ָאִחיָך אֹו אֶּ ה אֶּ אֶּ לֹא־ִתרְּ

ָאִחיָך׃  ִשיֵבם לְּ ם ָהֵשב תְּ ָת ֵמהֶּ ַעַלמְּ ִהתְּ  וְּ

תֹו   2 תֹו ַוֲאַספְּ ַדעְּ לֹא יְּ יָך וְּ ִאם־לֹא ָקרֹוב ָאִחיָך ֵאלֶּ וְּ

ל ָך  ־תֹואֶּ ֵביתֶּ ֹאתֹו  ְך  ָאִחיָך  ֹרש  דְּ ַעד  ָך  ִעמְּ ָהָיה  וְּ

 ַוֲהֵשֹבתֹו לֹו׃

ֵכן   3 וְּ ָלתֹו  ִשמְּ לְּ ה  ַתֲעשֶּ ֵכן  וְּ ַלֲחֹמרֹו  ה  ַתֲעשֶּ ֵכן  וְּ

נּו   ִממֶּ ר־תֹאַבד  ֲאשֶּ ָאִחיָך  ָכל־ֲאֵבַדת  לְּ ה  ַתֲעשֶּ

ַעֵלם׃ ִהתְּ ָצאָתּה לֹא תּוַכל לְּ   ּומְּ

ת־ֲחמ  4 אֶּ ה  אֶּ שֹור  לֹא־ִתרְּ אֹו  ִלים  ָאִחיָך  ֹנפְּ ֹורֹו 

ם ָהֵקם ָתִקים ִעמֹו׃  ָת ֵמהֶּ ַעַלמְּ ִהתְּ ְך וְּ רֶּ   ַבדֶּ

ר    5 בֶּ גֶּ ַבש  לֹא־ִילְּ וְּ ַעל־ִאָשה  ר  בֶּ ִלי־גֶּ כְּ יֶּה  לֹא־ִיהְּ

ָכל־ֹעֵשה  יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ תֹוֲעַבת  ִכי  ִאָשה  ַלת  ִשמְּ

ה׃  ֵאלֶּ

ָפנֶּי  6 ְך בְּ ָך בַ פ ִכי ִיָקֵרא ַקן־ִצפֹור לְּ רֶּ ָכל־ֵעץ אֹו  דֶּ

ת ַעל־ צֶּ ָהֵאם ֹרבֶּ ֹרִחים אֹו ֵביִצים וְּ פְּ ץ אֶּ ַעל־ָהָארֶּ

ַעל־ ָהֵאם  לֹא־ִתַקח  ַעל־ַהֵביִצים  אֹו  ֹרִחים  פְּ ָהאֶּ

 ַהָבִנים׃ 
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ִתַקח־ָלְך    7 ת־ַהָבִנים  אֶּ וְּ ת־ָהֵאם  אֶּ ַשַלח  תְּ ַשֵלַח 

ָת ָיִמים׃ ַהֲאַרכְּ ַמַען ִייַטב ָלְך וְּ   לְּ

נֶּה ַבִיתי תִ כִ   8 לֹא־  בְּ ָך וְּ ַגגֶּ ה לְּ ָעִשיָת ַמֲעקֶּ ָחָדש וְּ

נּו׃ ָך ִכי־ִיֹפל ַהֹנֵפל ִממֶּ ֵביתֶּ   ָתִשים ָדִמים בְּ

ֵלָאה    9 ַהמְּ ַדש  ן־ִתקְּ פֶּ ָאִים  ִכלְּ ָך  מְּ ַכרְּ ַרע  לֹא־ִתזְּ

ם ׃  בּוַאת ַהָכרֶּ ָרע ּותְּ ר ִתזְּ  ַהזֶַּרע ֲאשֶּ

שֹור־ּובַ  10 ָדו׃ֲחמֹ לֹא־ַתֲחֹרש בְּ   ר ַיחְּ

ָדו׃ 11 ִתים ַיחְּ ר ּוִפשְּ מֶּ ֵנז צֶּ ַבש ַשַעטְּ   לֹא ִתלְּ

ָך   12 סּותְּ כְּ פֹות  ַכנְּ ַבע  ַעל־ַארְּ ה־ָלְך  ַתֲעשֶּ ִדִלים  גְּ

ה־ָבּה׃ ַכסֶּ ר תְּ   ֲאשֶּ

ֵנָאּה׃ 13 יָה ּושְּ  ִכי־ִיַקח ִאיש ִאָשה ּוָבא ֵאלֶּ

ָבִרים וְּ   14 ָשם ָלּה ֲעִליֹלת דְּ יָה ֵשם ָרע  יא  הֹוצִ וְּ ָעלֶּ

יָה   ֵאלֶּ ַרב  קְּ ָואֶּ ִתי  ָלַקחְּ ַהזֹאת  ת־ָהִאָשה  אֶּ ָאַמר  וְּ

תּוִלים׃ לֹא־ָמָצאִתי ָלּה בְּ  וְּ

תּוֵלי   15 ת־בְּ אֶּ הֹוִציאּו  וְּ ִאָמּה  וְּ ַהַנֲעָר  ֲאִבי  ָלַקח  וְּ

ָרה׃ ֵני ָהִעיר ַהָשעְּ ל־ִזקְּ  ַהַנֲעָר אֶּ
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ָאַמר ֲאִבי ַהַנַער    16 ל־ַהזְּ וְּ ת־ִבִתי ָנַתִתי ֵקנִ אֶּ ים אֶּ

ָה׃ ָנאֶּ ִאָשה ַוִישְּ  ָלִאיש ַהזֶּה לְּ

לֹא־   17 ֵלאֹמר  ָבִרים  דְּ ֲעִליֹלת  ָשם  ִהֵנה־הּוא  וְּ

שּו   תּוֵלי ִבִתי ּוָפרְּ ה בְּ ֵאלֶּ תּוִלים וְּ ָך בְּ ִבתְּ ָמָצאִתי לְּ

ֵני ָהִעיר׃  ֵני ִזקְּ ָלה ִלפְּ  ַהִשמְּ

הָ   18 ֵני  ִזקְּ חּו  ָלקְּ אֶּ ִעיר־ַההִ וְּ רּו  וא  ִיסְּ וְּ ת־ָהִאיש 

 ֹאתֹו׃

נּו ַלֲאִבי ַהַנֲעָרה ִכי    19 ָנתְּ ף וְּ סֶּ שּו ֹאתֹו ֵמָאה כֶּ ָענְּ וְּ

יֶּה  לֹו־ִתהְּ וְּ ָרֵאל  ִישְּ תּוַלת  בְּ ַעל  ָרע  ֵשם  הֹוִציא 

ָחּה ָכל־ָיָמיו׃ ַשלְּ ִאָשה לֹא־יּוַכל לְּ   לְּ

לֹא־ִנמְּ   20 ַהזֶּה  ַהָדָבר  ָהָיה  ת  ִאם־ֱאמֶּ אּו  וְּ צְּ

 ים ַלַנַער׃תּולִ בְּ 

ֵבית־ָאִביָה    21 ַתח  ל־פֶּ אֶּ ת־ַהַנַער  אֶּ הֹוִציאּו  וְּ

ָתה  ִכי־ָעשְּ ָוֵמָתה  ָבֲאָבִנים  ִעיָרּה  ֵשי  ַאנְּ ָקלּוָה  ּוסְּ

ָהָרע   ָת  ּוִבַערְּ ָאִביָה  ֵבית  נֹות  ִלזְּ ָרֵאל  ִישְּ בְּ ָבָלה  נְּ

ָך׃ בֶּ   ִמִקרְּ
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ִעם־אִ   22 ֹשֵכב  ִאיש  בְּ ִכי־ִיָמֵצא  ת־ַבַעל ֻעלַ ָשה 

ִעם־ָהִאָשה   ַהֹשֵכב  ָהִאיש  ם  ֵניהֶּ ַגם־שְּ ּוֵמתּו 

ָרֵאל׃ ָת ָהָרע ִמִישְּ ָהִאָשה ּוִבַערְּ   וְּ

ָצָאּה    23 ִאיש ּומְּ ֹאָרָשה לְּ תּוָלה מְּ יֶּה ַנַער בְּ ִכי ִיהְּ

ָשַכב ִעָמּה׃   ִאיש ָבִעיר וְּ

ל־ַשַער    24 ם אֶּ ֵניהֶּ ת־שְּ ם אֶּ הֹוֵצאתֶּ   ִהוא ָהִעיר הַ וְּ

ַבר  ת־ַהַנַער ַעל־דְּ ם ֹאָתם ָבֲאָבִנים ָוֵמתּו אֶּ תֶּ ַקלְּ ּוסְּ

ַבר   ַעל־דְּ ת־ָהִאיש  אֶּ וְּ ָבִעיר  לֹא־ָצֲעָקה  ר  ֲאשֶּ

ָך׃ בֶּ ָת ָהָרע ִמִקרְּ ת ֵרֵעהּו ּוִבַערְּ ת־ֵאשֶּ ר־ִעָנה אֶּ   ֲאשֶּ

ֹאָרָשה    25 ת־ַהַנַער ַהמְּ ָצא ָהִאיש אֶּ ה ִימְּ ִאם־ַבָשדֶּ וְּ

ֱחִזי הֶּ ר־ק־בָ וְּ ָשַכב ִעָמּה ּוֵמת ָהִאיש ֲאשֶּ ּה ָהִאיש וְּ

ַבדֹו׃  ָשַכב ִעָמּה לְּ

א ָמוֶּת    26 ַלַנֲעָר ֵחטְּ ה ָדָבר ֵאין  ַלַנֲעָר לֹא־ַתֲעשֶּ וְּ

ֵכן   ש  נֶּפֶּ ָצחֹו  ּורְּ ַעל־ֵרֵעהּו  ִאיש  ָיקּום  ר  ַכֲאשֶּ ִכי 

 ַהָדָבר ַהזֶּה׃

ָצָאּה צָ   27 ה מְּ ֵאין  ַנעַ ֲעָקה הַ ִכי ַבָשדֶּ ֹאָרָשה וְּ ר ַהמְּ

  מֹוִשיַע ָלּה׃
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ר לֹא־ֹאָרָשה    28 תּוָלה ֲאשֶּ ָצא ִאיש ַנַער בְּ ִכי־ִימְּ

ָצאּו׃ ִנמְּ ָשַכב ִעָמּה וְּ ָפָשּה וְּ  ּותְּ

ָנַתן ָהִאיש ַהֹשֵכב ִעָמּה ַלֲאִבי ַהַנַער ֲחִמִשים    29 וְּ

ִאָשה ַתַחת אֲ  יֶּה לְּ לֹו־ִתהְּ ף וְּ ר ִענָ ָכסֶּ לֹא־יּוַכל   ּהשֶּ

ָחּה ָכל־ָיָמיו׃   ַשלְּ

 https://adilsoncardoso.com/ 

 

Deuteronômio Capítulo 23  

ַנף    1 כְּ ה  ַגלֶּ יְּ לֹא  וְּ ָאִביו  ת  ת־ֵאשֶּ אֶּ ִאיש  לֹא־ִיַקח 

  ָאִביו׃

ָכה בִ   2 רּות ָשפְּ צּוַע־ַדָכא ּוכְּ הָוה׃קְּ לֹא־ָיבֹא פְּ   ַהל יְּ

הָוה ַגם    3 ַהל יְּ ֵזר ִבקְּ דֹור ֲעִשיִרי לֹא־ לֹא־ָיבֹא ַממְּ

הָוה׃ ַהל יְּ   ָיבֹא לֹו ִבקְּ

דֹור    4 ַגם  הָוה  יְּ ַהל  ִבקְּ ּומֹוָאִבי  ַעמֹוִני  לֹא־ָיבֹא 

הָוה ַעד־עֹוָלם׃ ַהל יְּ ם ִבקְּ  ֲעִשיִרי לֹא־ָיבֹא ָלהֶּ

https://adilsoncardoso.com/
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תְּ   5 מּו אֶּ ר לֹא־ִקדְּ ַבר ֲאשֶּ םַעל־דְּ ם ּוַבַמִים    כֶּ חֶּ ַבלֶּ

ָר  ם ִמִמצְּ כֶּ ֵצאתְּ ְך בְּ רֶּ ת־ַבדֶּ יָך אֶּ ר ָשַכר ָעלֶּ ִים ַוֲאשֶּ

ָך׃ לֶּ ַקלְּ תֹור ֲאַרם ַנֲהַרִים לְּ עֹור ִמפְּ ן־בְּ ָעם בֶּ  ִבלְּ

ָעם ַוַיֲהֹפְך    6 ל־ִבלְּ ֹמַע אֶּ יָך ִלשְּ הָוה ֱאֹלהֶּ לֹא־ָאָבה יְּ וְּ

לִ  ָלָלה  ת־ַהקְּ אֶּ ָך  לְּ יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  ָר יְּ ָך  בְּ ֲאֵהבְּ ִכי  ָכה 

יָך׃  הָוה ֱאֹלהֶּ  יְּ

ֹרש שְּ  7 עֹוָלם׃לֹא־ִתדְּ יָך לְּ ֹטָבָתם ָכל־ָימֶּ   ֹלָמם וְּ

ַתֵעב   8 לֹא־תְּ ס  הּוא  ָאִחיָך  ִכי  ֲאֹדִמי  ַתֵעב  לֹא־תְּ

צֹו׃  ַארְּ ִרי ִכי־ֵגר ָהִייָת בְּ  ִמצְּ

ם    9 ִליִשי ָיבֹא ָלהֶּ ם דֹור שְּ דּו ָלהֶּ ר־ִיָּולְּ ָבִנים ֲאשֶּ

הָוה׃ ַהלִבקְּ    יְּ

מַ   10 ִנשְּ יָך וְּ בֶּ ָת ִמֹכל ָדָבר  ִכי־ֵתֵצא ַמֲחנֶּה ַעל־ֹאיְּ רְּ

 ָרע׃

ָטהֹור    11 יֶּה  לֹא־ִיהְּ ר  ֲאשֶּ ִאיש  ָך  בְּ יֶּה  ִכי־ִיהְּ

ל־ ל־ִמחּוץ ַלַמֲחנֶּה לֹא ָיבֹא אֶּ ָיָצא אֶּ ָלה וְּ ֵרה־ָליְּ ִמקְּ

 תֹוְך ַהַמֲחנֶּה׃ 

ַחץ ַבמָ   12 ב ִירְּ רֶּ נֹות־עֶּ ָהָיה ִלפְּ ש    ִיםוְּ מֶּ בֹא ַהשֶּ ּוכְּ

ל־תֹוְך ַהַמֲחנֶּה׃  ָיבֹא אֶּ
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ָיָצאָת ָשָמה חּוץ׃ וְּ   13 ָך ִמחּוץ ַלַמֲחנֶּה וְּ יֶּה לְּ  ָיד ִתהְּ

ָך חּוץ    14 תְּ ִשבְּ ָהָיה בְּ ָך ַעל־ֲאֵזנֶָּך וְּ יֶּה לְּ ָיֵתד ִתהְּ וְּ

ָך׃  ת־ֵצָאתֶּ ִכִסיָת אֶּ ָת וְּ ַשבְּ ָתה ָבּה וְּ ָחַפרְּ  וְּ

הָוה ֱאֹל  15 יָךִכי יְּ ָך  הֶּ ַהִצילְּ ב ַמֲחנֶָּך לְּ רֶּ קֶּ ַהֵלְך בְּ  ִמתְּ

ָלֵתת אֹ  ה  וְּ אֶּ לֹא־ִירְּ ָהָיה ַמֲחנֶּיָך ָקדֹוש וְּ ָפנֶּיָך וְּ יָך לְּ בֶּ יְּ

יָך׃ ָשב ֵמַאֲחרֶּ ַות ָדָבר וְּ רְּ ָך עֶּ   בְּ

יָך    16 ר־ִיָנֵצל ֵאלֶּ ל־ֲאֹדָניו ֲאשֶּ ד אֶּ בֶּ ִגיר עֶּ לֹא־ַתסְּ

 ֵמִעם ֲאֹדָניו׃ 

קִ   17 ָך ֵיֵשב בְּ בְּ ִעמְּ ַאַחד  רְּ ַחר בְּ ר־ִיבְּ ָך ַבָמקֹום ֲאשֶּ

יָך בַ  ָערֶּ   ּטֹוב לֹו לֹא תֹונֶּנּו׃ שְּ

יֶּה    18 לֹא־ִיהְּ וְּ ָרֵאל  ִישְּ נֹות  ִמבְּ ֵדָשה  קְּ יֶּה  לֹא־ִתהְּ

ָרֵאל׃  ֵני ִישְּ  ָקֵדש ִמבְּ

הָוה   19 יְּ ֵבית  ב  לֶּ ִחיר כֶּ זֹוָנה ּומְּ ַנן  תְּ לֹא־ָתִביא אֶּ

ִכי  ר  ָכל־נֶּדֶּ לְּ יָך  ַגם־ תֹו  ֱאֹלהֶּ יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ ֲעַבת 

ם׃  ֵניהֶּ  שְּ

ְך  לֹא־ַתִשיְך  20 ל נֶּשֶּ ְך ֹאכֶּ ף נֶּשֶּ סֶּ ְך כֶּ ָאִחיָך נֶּשֶּ  לְּ

ר ִיָשְך׃   ָכל־ָדָבר ֲאשֶּ
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ָך    21 כְּ ָברֶּ ַמַען יְּ ָאִחיָך לֹא ַתִשיְך לְּ ִרי ַתִשיְך ּולְּ ַלָנכְּ

ץ  ַעל־ָהָארֶּ ָך  ָידֶּ ַלח  ִמשְּ ֹכל  בְּ יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  ר־ֲאשֶּ   יְּ

ָתּה׃ ִרשְּ   ַאָתה ָבא־ָשָמה לְּ

מֹו  ִכי־ִתֹדר נֶּ   22 ַשלְּ ַאֵחר לְּ יָך לֹא תְּ ר ַליהָוה ֱאֹלהֶּ דֶּ

ָך   בְּ ָהָיה  וְּ ֵמִעָמְך  יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ נּו  שֶּ רְּ ִידְּ ִכי־ָדֹרש 

א׃  ֵחטְּ

א׃  23 ָך ֵחטְּ יֶּה בְּ ֹדר לֹא־ִיהְּ ַדל ִלנְּ חְּ ִכי תֶּ  וְּ

ִתשְּ   24 יָך  ָפתֶּ שְּ ָת    ֹמר מֹוָצא  ָנַדרְּ ר  ַכֲאשֶּ ָעִשיָת  וְּ

דָ  יָך נְּ ִפיָך׃ַליהָוה ֱאֹלהֶּ ָת בְּ ר ִדַברְּ   ָבה ֲאשֶּ

ָך    25 שְּ ַנפְּ כְּ ֲעָנִבים  ָת  ָאַכלְּ וְּ ָך  ֵרעֶּ ם  רֶּ כֶּ בְּ ָתבֹא  ִכי 

ָך לֹא ִתֵתן׃ יְּ לְּ ל־כֶּ אֶּ ָך וְּ עֶּ   ָשבְּ

ָך    26 ָידֶּ בְּ ִליֹלת  מְּ ָת  ָקַטפְּ וְּ ָך  ֵרעֶּ ָקַמת  בְּ ָתבֹא  ִכי 

חֶּ  ָך׃וְּ ֵמש לֹא ָתִניף ַעל ָקַמת ֵרעֶּ   רְּ

 https://adilsoncardoso.com/ 
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Deuteronômio Capítulo 24  

ָצא־  1 ָהָיה ִאם־לֹא ִתמְּ ָעָלּה וְּ ִכי־ִיַקח ִאיש ִאָשה ּובְּ

כָ  ַות ָדָבר וְּ רְּ ֵעיָניו ִכי־ָמָצא ָבּה עֶּ ר ַתב לָ ֵחן בְּ ּה ֵספֶּ

ָחּה ִמֵביתֹו׃ ִשלְּ ָיָדּה וְּ ָנַתן בְּ ִריֻתת וְּ  כְּ

ִאיש 2 ָתה לְּ ָהיְּ ָכה וְּ ָהלְּ ָאה ִמֵביתֹו וְּ ָיצְּ  ־ַאֵחר׃וְּ

ִריֻתת   3 ר כְּ ָכַתב ָלּה ֵספֶּ ֵנָאּה ָהִאיש ָהַאֲחרֹון וְּ ּושְּ

ָהִאיש   ָימּות  ִכי  אֹו  ִמֵביתֹו  ָחּה  ִשלְּ וְּ ָיָדּה  בְּ ָנַתן  וְּ

ִאָשה׃רֹון  ָהַאחֲ  ָקָחּה לֹו לְּ ר־לְּ  ֲאשֶּ

ָלשּוב    4 ָחּה  ר־ִשלְּ ֲאשֶּ ָהִראשֹון  ָלּה  ַבעְּ לֹא־יּוַכל 

יֹו  ָתּה ִלהְּ ַקחְּ ר ֻהַּטָמָאה ִכי־לְּ ִאָשה ַאֲחֵרי ֲאשֶּ ת לֹו לְּ

ץ   ת־ָהָארֶּ אֶּ ַתֲחִטיא  לֹא  וְּ הָוה  יְּ ֵני  ִלפְּ ִהוא  תֹוֵעָבה 

ָך נַ  יָך ֹנֵתן לְּ הָוה ֱאֹלהֶּ ר יְּ   ׃ֲחָלהֲאשֶּ

לֹא־ 5 ִכי־ִיַקח ִאיש ִאָשה ֲחָדָשה לֹא ֵיֵצא ַבָצָבא וְּ

יֶּה לְּ  ָכל־ָדָבר ָנִקי ִיהְּ ָחת  ַיֲעֹבר ָעָליו לְּ ֵביתֹו ָשָנה אֶּ

ר־ָלָקח׃ תֹו ֲאשֶּ ת־ִאשְּ ִשַמח אֶּ   וְּ

ש הּוא ֹחֵבל׃ 6 ב ִכי־נֶּפֶּ   לֹא־ַיֲחֹבל ֵרַחִים ָוָרכֶּ
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ֹגנֵ   7 ִאיש  נֶּפֶּ ִכי־ִיָמֵצא  ָרֵאל  ב  ִישְּ ֵני  ִמבְּ ָחיו  ֵמאֶּ ש 

ָת ָהָרע   ָכרֹו ּוֵמת ַהַגָנב ַההּוא ּוִבַערְּ ר־בֹו ּומְּ ַעמֶּ ִהתְּ וְּ

בֶּ   ָך׃ ִמִקרְּ

ֹכל   8 ַלֲעשֹות כְּ ֹאד וְּ ֹמר מְּ נֶַּגע־ַהָצַרַעת ִלשְּ ר בְּ ִהָשמֶּ

ִצִּויִתם   ר  ַכֲאשֶּ ִוִים  ַהלְּ ַהֹכֲהִנים  ם  כֶּ תְּ ר־יֹורּו אֶּ ֲאשֶּ

רתִ  מְּ   ּו ַלֲעשֹות׃שְּ

ָים    9 ִמרְּ לְּ יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ ר־ָעָשה  ֲאשֶּ ֵאת  ָזכֹור 

ָרִים׃ ם ִמִמצְּ כֶּ ֵצאתְּ ְך בְּ רֶּ   ַבדֶּ

ל־   10 אּוָמה לֹא־ָתבֹא אֶּ ֵרֲעָך ַמַשאת מְּ ה בְּ ִכי־ַתשֶּ

 ֵביתֹו ַלֲעֹבט ֲעֹבטֹו׃

ה בֹו יֹוִצי  11 ר ַאָתה ֹנשֶּ ָהִאיש ֲאשֶּ א  ַבחּוץ ַתֲעֹמד וְּ

ת־ַהֲעבֹוט ַהחּוָצה׃ ֵאלֶּ   יָך אֶּ

ַכב ַבֲעֹבטֹו׃ 12 ִאם־ִאיש ָעִני הּוא לֹא ִתשְּ  וְּ

ת־ַהעֲ   13 אֶּ לֹו  ָתִשיב  ש  ָהֵשב  מֶּ ַהשֶּ בֹא  כְּ בֹוט 

ֵני  ִלפְּ ָדָקה  צְּ יֶּה  ִתהְּ ָך  ּולְּ ָך  ּוֵבֲרכֶּ ָמתֹו  ַשלְּ בְּ ָשַכב  וְּ

יָך׃ הָוה ֱאֹלהֶּ   יְּ

ילֹא־ַתֲעֹשק ָשִכיר ָעִני וְּ   14 בְּ ָך  אֶּ יָך אֹו ִמֵגרְּ ֹון ֵמַאחֶּ

יָך׃  ָערֶּ ָך ִבשְּ צְּ ַארְּ ר בְּ  ֲאשֶּ
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לֹא־ָתבֹוא ָעָליו  15 ָכרֹו וְּ יֹומֹו ִתֵתן שְּ ש ִכי    בְּ מֶּ ַהשֶּ

ָרא   לֹא־ִיקְּ וְּ שֹו  ת־ַנפְּ אֶּ ֹנֵשא  הּוא  ֵאָליו  וְּ הּוא  ָעִני 

א׃ ָך ֵחטְּ ָהָיה בְּ הָוה וְּ ל־יְּ יָך אֶּ   ָעלֶּ

עַ   16 ָאבֹות  תּו  תּו  ל־בָ לֹא־יּומְּ לֹא־יּומְּ ּוָבִנים  ִנים 

אֹו יּוָמתּו׃ טְּ חֶּ   ַעל־ָאבֹות ִאיש בְּ

תַ   17 לֹא  וְּ ָיתֹום  ֵגר  ַפט  ִמשְּ ה  ַתּטֶּ ד  לֹא  גֶּ בֶּ ֲחֹבל 

ָמָנה׃  ַאלְּ

הָוה    18 יְּ ָך  דְּ ַוִיפְּ ַרִים  ִמצְּ בְּ ָהִייָת  ד  בֶּ עֶּ ִכי  ָת  ָזַכרְּ וְּ

ַלעֲ  ָך  ַצּוְּ מְּ ָאֹנִכי  ַעל־ֵכן  ִמָשם  יָך  ת־ שֹות  ֱאֹלהֶּ אֶּ

  ַהָדָבר ַהזֶּה׃

ה    19 ר ַבָשדֶּ ָת ֹעמֶּ ָשַכחְּ ָך וְּ ָשדֶּ ָך בְּ ִצירְּ ֹצר קְּ ִכי ִתקְּ

ָתשּוב   יֶּה  לֹא  ִיהְּ ָמָנה  ָלַאלְּ וְּ ַלָיתֹום  ַלֵגר  תֹו  ַקחְּ לְּ

יָך׃ ֹכל ַמֲעֵשה ָידֶּ יָך בְּ הָוה ֱאֹלהֶּ ָך יְּ כְּ ָברֶּ ַמַען יְּ  לְּ

ָפֵאר אַ   20 ָך לֹא תְּ ֹבט ֵזיתְּ יָךִכי ַתחְּ  ַלֵגר ַלָיתֹום  ֲחרֶּ

יֶּה׃ ָמָנה ִיהְּ ָלַאלְּ   וְּ

יָך    21 ַאֲחרֶּ עֹוֵלל  תְּ לֹא  ָך  מְּ ַכרְּ ֹצר  ִתבְּ ַלֵגר  ִכי 

יֶּה׃  ָמָנה ִיהְּ ָלַאלְּ  ַלָיתֹום וְּ
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ַעל־ֵכן    22 ָרִים  ִמצְּ ץ  רֶּ אֶּ בְּ ָהִייָת  ד  בֶּ ִכי־עֶּ ָת  ָזַכרְּ וְּ

ת־ַהָדָבר ַהזֶּה׃  ָך ַלֲעשֹות אֶּ ַצּוְּ  ָאֹנִכי מְּ

 https://adilsoncardoso.com/ 

 

Deuteronômio Capítulo 25  

ָפט    1 ל־ַהִמשְּ אֶּ שּו  ִנגְּ וְּ ֲאָנִשים  ֵבין  ִריב  יֶּה  ִכי־ִיהְּ

ָפטּום ת־  ּושְּ אֶּ ִשיעּו  ִהרְּ וְּ ת־ַהַצִדיק  אֶּ ִדיקּו  ִהצְּ וְּ

 ָהָרָשע׃ 

ָהָיה ִאם־ִבן ַהכֹות ָהָרָשע   2 ִהָכהּו    וְּ ִהִפילֹו ַהֹשֵפט וְּ וְּ

מִ  ָעתֹו בְּ ֵדי ִרשְּ ָפָניו כְּ ָפר׃לְּ  סְּ

ַעל־  3 ַהֹכתֹו  לְּ ן־ֹיִסיף  פֶּ ֹיִסיף  לֹא  נּו  ַיכֶּ ָבִעים  ַארְּ

ִנקְּ  ה ַמָכה ַרָבה וְּ ֵעינֶּיָך׃ֵאלֶּ   ָלה ָאִחיָך לְּ

ִדישֹו׃ 4 ֹסם שֹור בְּ   לֹא־ַתחְּ

ָדו ּומֵ   5 בּו ַאִחים ַיחְּ ם ּוֵבן ֵאין־ִכי־ֵישְּ ת ַאַחד ֵמהֶּ

ת־ַהֵמת ַהחּוָצה   יֶּה ֵאשֶּ ָבָמּה  לֹו לֹא־ִתהְּ ִאיש ָזר יְּ לְּ

ָמּה׃  ִיבְּ ִאָשה וְּ ָקָחּה לֹו לְּ יָה ּולְּ  ָיבֹא ָעלֶּ

https://adilsoncardoso.com/
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ֲאשֶּ   6 כֹור  ַהבְּ ָהָיה  ָאִחיו  וְּ ַעל־ֵשם  ָיקּום  ֵתֵלד  ר 

ָרֵאל׃ מֹו ִמִישְּ ה שְּ לֹא־ִיָמחֶּ  ַהֵמת וְּ

פֹ   7 ִאם־לֹא ַיחְּ ָתה וְּ ָעלְּ תֹו וְּ ִבמְּ ת־יְּ ץ ָהִאיש ָלַקַחת אֶּ

ָר  ַהַשעְּ תֹו  ִבמְּ ָבִמי  יְּ יְּ ֵמֵאין  ָרה  ָאמְּ וְּ ֵקִנים  ל־ַהזְּ אֶּ ה 

מִ  ָרֵאל לֹא ָאָבה ַיבְּ ִישְּ ָאִחיו ֵשם בְּ ָהִקים לְּ  י׃לְּ

ָאַמר    8 ָעַמד וְּ רּו ֵאָליו וְּ ִדבְּ ֵני־ִעירֹו וְּ אּו־לֹו ִזקְּ ָקרְּ וְּ

ָתּה ַקחְּ ִתי לְּ  ׃לֹא ָחַפצְּ

ָצה  9 ָחלְּ ֵקִנים וְּ ֵעיֵני ַהזְּ תֹו ֵאָליו לְּ ִבמְּ ָשה יְּ ִנגְּ ַנֲעלֹו    וְּ

ָכָכה   ָרה  ָאמְּ וְּ ָתה  ָענְּ וְּ ָפָניו  בְּ ָקה  ָירְּ וְּ לֹו  ַרגְּ ֵמַעל 

ר לֹא־ ה ָלִאיש ֲאשֶּ ת־ֵבית ָאִחיו׃ֵיָעשֶּ נֶּה אֶּ  ִיבְּ

ָרֵאל ֵבית ֲחלּוץ ַהָנַעל׃ 10 ִישְּ מֹו בְּ ָרא שְּ ִנקְּ   וְּ

ת  ִכי־יִ   11 ָבה ֵאשֶּ ָקרְּ ָאִחיו וְּ ָדו ִאיש וְּ ָנצּו ֲאָנִשים ַיחְּ

חָ  ָחה ָיָדּה  ָהאֶּ ָשלְּ ת־ִאיָשּה ִמַיד ַמֵכהּו וְּ ַהִציל אֶּ ד לְּ

ֱחִזיָקה  הֶּ ֻבָשיו׃ וְּ  ִבמְּ

ת־ַכָפּה לֹא ָתחֹוס ֵעינֶָּך׃ 12 ַקֹצָתה אֶּ   וְּ

דֹוָלה   13 גְּ ן  ָוָאבֶּ ן  בֶּ אֶּ ָך  ִכיסְּ בְּ ָך  לְּ יֶּה  לֹא־ִיהְּ

ַטָנה׃ּו   קְּ
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דֹו  14 גְּ ֵאיָפה  וְּ ֵאיָפה  ָך  ֵביתְּ בְּ ָך  לְּ יֶּה  ָלה  לֹא־ִיהְּ

ַטָנה׃  ּוקְּ

יֶּה־ָלְך ֵאיָפה    15 ק ִיהְּ דֶּ ֵלָמה ָוצֶּ ן שְּ בֶּ ק  אֶּ דֶּ ֵלָמה ָוצֶּ שְּ

ר־ ֲאשֶּ ָהֲאָדָמה  ַעל  יָך  ָימֶּ ַיֲאִריכּו  ַמַען  לְּ יֶּה־ָלְך  ִיהְּ

יָך ֹנֵתן ָלְך׃ הָוה ֱאֹלהֶּ  יְּ

ה  16 יְּ תֹוֲעַבת  ֹכל ִכי  ה  ֵאלֶּ ָכל־ֹעֵשה  יָך  ֱאֹלהֶּ ָוה 

ל׃   ֹעֵשה ָעוֶּ

אֵ   17 ְך  ָזכֹור  רֶּ ַבדֶּ ֲעָמֵלק  ָך  לְּ ר־ָעָשה  ֲאשֶּ ת 

ָריִ  ם ִמִמצְּ כֶּ ֵצאתְּ  ם׃ בְּ

ֱחָשִלים    18 ָכל־ַהנֶּ ָך  בְּ ַזֵנב  ַויְּ ְך  רֶּ ַבדֶּ ָך  ָקרְּ ר  ֲאשֶּ

לֹא ָיֵרא ֱאֹלִהים׃  ָיֵגַע וְּ ַאָתה ָעֵיף וְּ יָך וְּ  ַאַחרֶּ

יָך  וְּ   19 בֶּ ִמָכל־ֹאיְּ ָך  לְּ יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ ָהִניַח  בְּ ָהָיה 

ַנֲחָלה  ִמָסִבי ָך  לְּ ֹנֵתן  יָך  הָוה־ֱאֹלהֶּ יְּ ר  ץ ֲאשֶּ ָבָארֶּ ב 

תָ  ִרשְּ ר ֲעָמֵלק ִמַתַחת ַהָשָמִים לֹא  לְּ ת־ֵזכֶּ ה אֶּ חֶּ ּה ִתמְּ

ָכח׃   ִתשְּ

 cardoso.com/https://adilson 
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Deuteronômio Capítulo 26 

יָך    1 ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ ר  ֲאשֶּ ץ  ל־ָהָארֶּ אֶּ ִכי־ָתבֹוא  ָהָיה  וְּ

יָ  ָתּה וְּ ָך ַנֲחָלה ִויִרשְּ ָת ָבּה׃ֹנֵתן לְּ  ַשבְּ

ָת ֵמֵראִשית    2 ָלַקחְּ ר ָתִביא  וְּ ִרי ָהֲאָדָמה ֲאשֶּ ָכל־פְּ

יָך ֹנֵתן לָ  הָוה ֱאֹלהֶּ ר יְּ ָך ֲאשֶּ צְּ נֶּא  ֵמַארְּ ָת ַבּטֶּ ַשמְּ ְך וְּ

יָך   ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ ַחר  ִיבְּ ר  ֲאשֶּ ל־ַהָמקֹום  אֶּ ָת  ָהַלכְּ וְּ

מֹו ָשם׃ ַשֵכן שְּ  לְּ

ר    3 ל־ַהֹכֵהן ֲאשֶּ ָת  ּוָבאָת אֶּ ָאַמרְּ יֶּה ַבָיִמים ָהֵהם וְּ ִיהְּ

ל־ֵאָלי אֶּ ִכי־ָבאִתי  יָך  ֱאֹלהֶּ ַליהָוה  ַהיֹום  ִתי  ִהַגדְּ ו 

ַבע ר ִנשְּ ץ ֲאשֶּ ת ָלנּו׃ ָהָארֶּ הָוה ַלֲאֹבֵתינּו ָלתֶּ  יְּ

ַבח    4 ִמזְּ ֵני  ִלפְּ ִהִניחֹו  וְּ ָך  ִמָידֶּ נֶּא  ַהּטֶּ ַהֹכֵהן  ָלַקח  וְּ

יָך׃  הָוה ֱאֹלהֶּ  יְּ

אָ   5 וְּ ָעִניָת  ֲאַרִמיוְּ יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ ֵני  ִלפְּ ָת  ֹאֵבד    ַמרְּ

ִהי־ָשם   ָעט ַויְּ ֵתי מְּ ָמה ַוָיָגר ָשם ִבמְּ ַריְּ ד ִמצְּ ָאִבי ַוֵירֶּ

גֹו  י ָגדֹול ָעצּום ָוָרב׃ לְּ

נּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה   6 ַענּונּו ַוִיתְּ ִרים ַויְּ ַוָיֵרעּו ֹאָתנּו ַהִמצְּ

 ָקָשה׃ 
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אֱ   7 הָוה  ל־יְּ אֶּ ַעק  הָוה  ַוִנצְּ יְּ ַמע  ַוִישְּ ֲאֹבֵתינּו  ֹלֵהי 

ת־קֹ  ת־אֶּ אֶּ וְּ ת־ֲעָמֵלנּו  אֶּ וְּ ֵינּו  ת־ָענְּ אֶּ א  ַוַירְּ ֵלנּו 

 ַלֲחֵצנּו׃

טּוָיה  ַויֹוִצֵאנּו יְּ   8 ֹרַע נְּ ָיד ֲחָזָקה ּוִבזְּ ַרִים בְּ הָוה ִמִמצְּ

ִתים׃ ֹמפְּ ֹאתֹות ּובְּ ֹמָרא ָגֹדל ּובְּ  ּובְּ

ַויִ   9 ַהזֶּה  ל־ַהָמקֹום  אֶּ ִבֵאנּו  ץ  ַויְּ ת־ָהָארֶּ אֶּ ן־ָלנּו  תֶּ

ץ ָזבַ  רֶּ ָבש׃ַהזֹאת אֶּ  ת ָחָלב ּודְּ

ִרי ָהֲאָדָמה    10 ת־ֵראִשית פְּ ַעָתה ִהֵנה ֵהֵבאִתי אֶּ וְּ

יָך  ֲאשֶּ  הָוה ֱאֹלהֶּ יְּ ֵני  ִלפְּ תֹו  ִהַנחְּ וְּ הָוה  יְּ ִלי  ר־ָנַתָתה 

יָך׃  הָוה ֱאֹלהֶּ ֵני יְּ ַתֲחִויָת ִלפְּ ִהשְּ  וְּ

ָכל־ַהּט  11 בְּ ָת  ָשַמחְּ הָוה  וְּ יְּ ָך  ָנַתן־לְּ ר  ֲאשֶּ ֹוב 

יָך ּולְּ  ָך׃ֱאֹלהֶּ בֶּ ִקרְּ ר בְּ ַהֵגר ֲאשֶּ ַהֵלִוי וְּ ָך ַאָתה וְּ   ֵביתֶּ

שֵ   12 ַלעְּ ה  ַכלֶּ תְּ ָך  ִכי  בּוָאתְּ תְּ ַשר  ת־ָכל־ַמעְּ אֶּ ר 

ָנַתָתה ַלֵלִוי ַלֵגר  ַנת ַהַמֲעֵשר וְּ ִליִשת שְּ ַבָשָנה ַהשְּ

אָ  ָמָנה וְּ ָלַאלְּ ָשֵבעּו׃ ַלָיתֹום וְּ יָך וְּ ָערֶּ לּו ִבשְּ  כְּ

ש ִמן־   13 ִתי ַהֹקדֶּ יָך ִבַערְּ הָוה ֱאֹלהֶּ ֵני יְּ ָת ִלפְּ ָאַמרְּ וְּ

ַתִתיו   נְּ ַגם  וְּ ָמָנה  ַהַבִית  ָלַאלְּ וְּ ַלָיתֹום  ַלֵגר  וְּ ַלֵלִוי 
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יָך   ֹותֶּ ִמִמצְּ ִתי  לֹא־ָעַברְּ ִצִּויָתִני  ר  ֲאשֶּ ָך  ָותְּ ָכל־ִמצְּ כְּ

ִתי׃  לֹא ָשָכחְּ  וְּ

וְּ לֹא  14 נּו  ִממֶּ ֹאִני  בְּ ִתי  נּו  ־ָאַכלְּ ִממֶּ ִתי  לֹא־ִבַערְּ

הוָ  קֹול יְּ ִתי בְּ ֵמת ָשַמעְּ נּו לְּ לֹא־ָנַתִתי ִממֶּ ָטֵמא וְּ ה  בְּ

ר ִצִּויָתִני׃ ֹכל ֲאשֶּ  ֱאֹלָהי ָעִשיִתי כְּ

ּוָבֵרְך    15 ִמן־ַהָשַמִים  ָך  שְּ ָקדְּ עֹון  ִממְּ ִקיָפה  ַהשְּ

ָרֵאל   ת־ִישְּ אֶּ ָך  ת־ַעמְּ ָנַתָתה אֶּ ר  ֲאשֶּ ָהֲאָדָמה  ֵאת   וְּ

ָחָלב   ָזַבת  ץ  רֶּ אֶּ ַלֲאֹבֵתינּו  ָת  ַבעְּ ִנשְּ ר  ַכֲאשֶּ ָלנּו 

ָבש׃   ּודְּ

ַהזֶּה    16 ת־ ַהיֹום  אֶּ ַלֲעשֹות  ָך  ַצּוְּ מְּ יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ

ָעִשיָת   וְּ ָת  ָשַמרְּ וְּ ָפִטים  ת־ַהִמשְּ אֶּ וְּ ה  ָהֵאלֶּ ַהֻחִקים 

כָ  ָך ּובְּ ָבבְּ ָכל־לְּ ָך׃ אֹוָתם בְּ שֶּ  ל־ַנפְּ

אֱ   17 הֶּ הָוה  ת־יְּ ֵלאֹלִהים  אֶּ ָך  לְּ יֹות  ִלהְּ ַהיֹום  ָת  ַמרְּ

ֹותָ  ֻחָקיו ּוִמצְּ ֹמר  ִלשְּ וְּ ָרָכיו  ִבדְּ ת  כֶּ ָללֶּ ָפָטיו  וְּ יו ּוִמשְּ

ֹקלֹו׃ ֹמַע בְּ ִלשְּ  וְּ

ֻגָלה    18 סְּ ַעם  לְּ לֹו  יֹות  ִלהְּ ַהיֹום  ָך  ֱאִמירְּ הֶּ ַויהָוה 

ֹמר  ִלשְּ ר־ָלְך וְּ ר ִדבֶּ ֹוָתיו׃ַכֲאשֶּ  ָכל־ִמצְּ
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ָך  19 ִתתְּ ָעָשה    ּולְּ ר  ֲאשֶּ ָכל־ַהגֹוִים  ַעל  יֹון  לְּ עֶּ

עַ  ָך  ֹיתְּ ִלהְּ וְּ ת  ָארֶּ ִתפְּ ּולְּ ֵשם  ּולְּ ִהָלה  ם־ָקֹדש  ִלתְּ

ר ִדֵבר׃ יָך ַכֲאשֶּ   ַליהָוה ֱאֹלהֶּ

 https://adilsoncardoso.com/ 

 

Deuteronômio Capítulo 27  

ת־ָהָעם ֵלאֹמר   1 ָרֵאל אֶּ ֵני ִישְּ ִזקְּ ה וְּ ַצו ֹמשֶּ ָשֹמר  ַויְּ

ַצּוֶּה אֶּ  ר ָאֹנִכי מְּ ָוה ֲאשֶּ ת־ָכל־ַהִמצְּ ם ַהיֹום׃אֶּ כֶּ  תְּ

ץ    2 ל־ָהָארֶּ ֵדן אֶּ ת־ַהַירְּ רּו אֶּ ר ַתַעבְּ ָהָיה ַביֹום ֲאשֶּ וְּ

ֲאָבִנים   ָך  לְּ ַוֲהֵקֹמָת  ָלְך  ֹנֵתן  יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  ר־יְּ ֲאשֶּ

ָת ֹאָתם ַבִשיד׃ ַשדְּ ֹדלֹות וְּ  גְּ

אֶּ   3 ן  ֲעֵליהֶּ ָת  ָכַתבְּ ַהזֹאת  ת־ָכל־וְּ ַהתֹוָרה  ֵרי  ִדבְּ

ַמַען  לְּ ָך  רֶּ ָעבְּ הָוה    בְּ ר־יְּ ץ ֲאשֶּ ל־ָהָארֶּ אֶּ ָתבֹא  ר  ֲאשֶּ

ר   ר ִדבֶּ ַבש ַכֲאשֶּ ץ ָזַבת ָחָלב ּודְּ רֶּ ָך אֶּ יָך ֹנֵתן לְּ ֱאֹלהֶּ

יָך ָלְך׃  הָוה ֱאֹלֵהי־ֲאֹבתֶּ  יְּ

ת־ָהֲאָבִנים    4 ֵדן ָתִקימּו אֶּ ת־ַהַירְּ ם אֶּ כֶּ רְּ ָעבְּ ָהָיה בְּ וְּ

ההָ  הַ   ֵאלֶּ ם ַהיֹום בְּ כֶּ תְּ ַצּוֶּה אֶּ ר ָאֹנִכי מְּ ר ֵעיָבל  ֲאשֶּ

ָת אֹוָתם ַבִשיד׃ ַשדְּ  וְּ

https://adilsoncardoso.com/
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ֲאָבִנים    5 ַבח  ִמזְּ יָך  ַליהָוה ֱאֹלהֶּ ֵבַח  ִמזְּ ּוָבִניָת ָשם 

זֶּל׃  ם ַברְּ  לֹא־ָתִניף ֲעֵליהֶּ

יָך    6 ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ ַבח  ת־ִמזְּ נֶּה אֶּ ִתבְּ ֵלמֹות  ֲאָבִנים שְּ

ַהֲעִליתָ  יָך׃  ָעָליו וְּ  עֹוֹלת ַליהָוה ֱאֹלהֶּ

לָ   7 ָת שְּ ָזַבחְּ הָוה וְּ ֵני יְּ ָת ִלפְּ ָשַמחְּ ָת ָשם וְּ ָאַכלְּ ִמים וְּ

יָך׃   ֱאֹלהֶּ

ַהתֹוָרה   8 ֵרי  ת־ָכל־ִדבְּ אֶּ ַעל־ָהֲאָבִנים  ָת  ָכַתבְּ וְּ

  ַהזֹאת ַבֵאר ֵהיֵטב׃

ָר   9 ָכל־ִישְּ ל  אֶּ ִוִים  ַהלְּ ַהֹכֲהִנים  וְּ ה  ֹמשֶּ ַדֵבר  ֵאל  ַויְּ

ָרֵאל ַהיֹום ַהזֶּ לֵ  ַמע ִישְּ ֵכת ּושְּ ָעם  אֹמר ַהסְּ ֵייָת לְּ ה ִנהְּ

יָך׃  ַליהָוה ֱאֹלהֶּ

ֹוָתו   10 ת־ִמצְּ ָעִשיָת אֶּ יָך וְּ הָוה ֱאֹלהֶּ קֹול יְּ ָת בְּ ָשַמעְּ וְּ

ָך ַהיֹום׃  ַצּוְּ ר ָאֹנִכי מְּ ת־ֻחָקיו ֲאשֶּ אֶּ  וְּ

ת־ָהָעם ַביֹום ַההּוא ֵלאֹמר׃ 11 ה אֶּ ַצו ֹמשֶּ  ַויְּ

ִר   12 גְּ ַעל־ַהר  ת־ָהָעם  אֶּ ָבֵרְך  לְּ דּו  ַיַעמְּ ה  ִזים  ֵאלֶּ

ִיָששָכר   ֵלִוי ִויהּוָדה וְּ עֹון וְּ ֵדן ִשמְּ ת־ַהַירְּ ם אֶּ כֶּ רְּ ָעבְּ בְּ

ָיִמן׃  יֹוֵסף ּוִבנְּ  וְּ
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אּוֵבן ָגד    13 ַהר ֵעיָבל רְּ ָלָלה בְּ דּו ַעל־ַהקְּ ה ַיַעמְּ ֵאלֶּ וְּ

ָתִלי׃ ַנפְּ בּוֻלן ָדן וְּ ָאֵשר ּוזְּ  וְּ

עָ   14 ָראֵ וְּ ל־ָכל־ִאיש ִישְּ רּו אֶּ ָאמְּ ִוִים וְּ ל קֹול  נּו ַהלְּ

  ָרם׃

ל ּוַמֵסָכה תֹוֲעַבת   15 סֶּ ה פֶּ ר ַיֲעשֶּ ָארּור ָהִאיש ֲאשֶּ

ָענּו ָכל־ָהָעם  ר וְּ ָשם ַבָסתֶּ ֵדי ָחָרש וְּ הָוה ַמֲעֵשה יְּ יְּ

רּו ָאֵמן׃ ָאמְּ   וְּ

ָאַמר ָכל  16 ִאמֹו וְּ ה ָאִביו וְּ לֶּ   ם ָאֵמן׃ ־ָהעָ ָארּור ַמקְּ

אָ   17 בּול ֵרֵעהּו וְּ   ַמר ָכל־ָהָעם ָאֵמן׃ָארּור ַמִסיג גְּ

ָאַמר ָכל־ָהָעם ָאֵמן׃   18 ְך וְּ ה ִעֵּור ַבָדרֶּ גֶּ   ָארּור ַמשְּ

ָאַמר    19 וְּ ָמָנה  ַאלְּ וְּ ֵגר־ָיתֹום  ַפט  ִמשְּ ה  ַמּטֶּ ָארּור 

  ָכל־ָהָעם ָאֵמן׃

ת ָאִביו כִ  20 ַנף ָאִביו  י גִ ָארּור ֹשֵכב ִעם־ֵאשֶּ ָלה כְּ

ָאַמר ָכל־ָהָעם ָאֵמן׃    וְּ

ָכל־ָהָעם   21 ָאַמר  וְּ ֵהָמה  ִעם־ָכל־בְּ ֹשֵכב  ָארּור 

  ָאֵמן׃
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ָארּור ֹשֵכב ִעם־ֲאֹחתֹו ַבת־ָאִביו אֹו ַבת־ִאמֹו    22

ָאַמר ָכל־ָהָעם ָאֵמן׃    וְּ

ָאַמר ָכל־ָהָעם ָאֵמן׃   23 תֹו וְּ   ָארּור ֹשֵכב ִעם־ֹחַתנְּ

ָאַמר ָכל־ָהָעם  אָ   24 ר וְּ   ָאֵמן׃ רּור ַמֵכה ֵרֵעהּו ַבָסתֶּ

ָאַמר    25 ש ָדם ָנִקי וְּ ַהכֹות נֶּפֶּ ָארּור ֹלֵקַח ֹשַחד לְּ

  ָכל־ָהָעם ָאֵמן׃

ַהתֹוָרה־  26 ֵרי  ת־ִדבְּ אֶּ לֹא־ָיִקים  ר  ֲאשֶּ ָארּור 

ָאַמר ָכל־ָהָעם ָאֵמן׃  ַהזֹאת ַלֲעשֹות אֹוָתם וְּ
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Deuteronômio Capítulo 28 

יָך    1 ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ קֹול  בְּ ַמע  ִתשְּ ִאם־ָשמֹוַע  ָהָיה  וְּ

ָך   ַצּוְּ ר ָאֹנִכי מְּ ֹוָתיו ֲאשֶּ ת־ָכל־ִמצְּ ֹמר ַלֲעשֹות אֶּ ִלשְּ

ָכל־גֹוֵיי   ַעל  יֹון  לְּ עֶּ יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ ָך  ָתנְּ ּונְּ ַהיֹום 

ץ׃   ָהָארֶּ

ָרכ  2 ָכל־ַהבְּ יָך  ָעלֶּ ָהאֵ ּוָבאּו  הִ ֹות  וְּ ה  ִכי  לֶּ ִשיֻגָך 

יָך׃  הָוה ֱאֹלהֶּ קֹול יְּ ַמע בְּ  ִתשְּ

https://adilsoncardoso.com/
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ה׃ 3  ָברּוְך ַאָתה ָבִעיר ּוָברּוְך ַאָתה ַבָשדֶּ

ָך    4 תֶּ מְּ הֶּ בְּ ִרי  ּופְּ ָך  ָמתְּ ַאדְּ ִרי  ּופְּ ָך  נְּ ִרי־ִבטְּ פְּ ָברּוְך 

רֹות צֹאנֶָּך׃ תְּ ַעשְּ יָך וְּ ַגר ֲאָלפֶּ  שְּ

ֲאָך ּוִמשְּ  5 תֶּ ָברּוְך ַטנְּ  ָך׃ ַארְּ

ָך׃ בָ  6 ֵצאתֶּ ָך ּוָברּוְך ַאָתה בְּ ֹבאֶּ  רּוְך ַאָתה בְּ

ָפנֶּיָך    7 יָך ִנָגִפים לְּ יָך ַהָקִמים ָעלֶּ בֶּ ת־ֹאיְּ הָוה אֶּ ִיֵתן יְּ

ָינּוסּו   ָרִכים  דְּ ָעה  ִשבְּ ּובְּ יָך  ֵאלֶּ אּו  ֵיצְּ ָחד  אֶּ ְך  רֶּ דֶּ בְּ

ָפנֶּיָך׃  לְּ

ַבֲאָסמֶּ   8 ָרָכה  ת־ַהבְּ אֶּ ָך  ִאתְּ הָוה  יְּ ַצו  ּויְּ ֹכל  יָך  בְּ

יָך ֹנֵתן  ִמשְּ  הָוה ֱאֹלהֶּ ר־יְּ ץ ֲאשֶּ ָך ָבָארֶּ ָך ּוֵבַרכְּ ַלח ָידֶּ

 ָלְך׃

ַבע־ָלְך    9 ִנשְּ ר  ַכֲאשֶּ ַעם ָקדֹוש  לְּ הָוה לֹו  יְּ ָך  ִקימְּ יְּ

ָת  ָהַלכְּ וְּ יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ ֹות  ת־ִמצְּ אֶּ ֹמר  ִתשְּ ִכי 

ָרָכיו׃  ִבדְּ

ץ ִכי ֵשם    10 ָראּו ָכל־ַעֵמי ָהָארֶּ הָוה  וְּ ָרא עָ יְּ יָך  ִנקְּ לֶּ

ָך׃  אּו ִממֶּ ָירְּ  וְּ
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ִרי    11 ּוִבפְּ ָך  נְּ ִבטְּ ִרי  ִבפְּ טֹוָבה  לְּ הָוה  יְּ ָך  הֹוִתרְּ וְּ

ַבע   ִנשְּ ר  ָהֲאָדָמה ֲאשֶּ ַעל  ָך  ָמתֶּ ַאדְּ ִרי  ּוִבפְּ ָך  תְּ ַהמְּ בְּ

ת ָלְך׃ יָך ָלתֶּ הָוה ַלֲאֹבתֶּ  יְּ

ת־ַהָשַמִים  12 ת־אֹוָצרֹו ַהּטֹוב אֶּ ָך אֶּ הָוה לְּ ַתח יְּ   ִיפְּ

ַטר־ַארְּ ָלֵתת   ָכל־ַמֲעֵשה  מְּ ֵאת  ָבֵרְך  ּולְּ ִעתֹו  בְּ ָך  צְּ

וֶּה׃ ַאָתה לֹא ִתלְּ ִויָת גֹוִים ַרִבים וְּ ִהלְּ ָך וְּ  ָידֶּ

ַרק    13 ָהִייָת  וְּ ָזָנב  לְּ לֹא  וְּ רֹאש  לְּ הָוה  יְּ ָך  ָתנְּ ּונְּ

ֹות   ל־ִמצְּ אֶּ ַמע  ִכי־ִתשְּ ָמָּטה  לְּ יֶּה  ִתהְּ לֹא  וְּ ָלה  ַמעְּ לְּ

ֲאשֶּ  יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  ָאֹנכִ יְּ ַצּוְּ ר  מְּ ֹמר  י  ִלשְּ ַהיֹום  ָך 

ַלֲעשֹות׃  וְּ

ה    14 ַצּוֶּ מְּ ָאֹנִכי  ר  ֲאשֶּ ָבִרים  ִמָכל־ַהדְּ ָתסּור  לֹא  וְּ

ֱאֹלִהים   ַאֲחֵרי  ת  כֶּ ָללֶּ מֹאול  ּושְּ ָיִמין  ַהיֹום  ם  כֶּ תְּ אֶּ

ָדם׃ ָעבְּ   ֲאֵחִרים לְּ

יָך    15 ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ קֹול  בְּ ַמע  ִתשְּ ִאם־לֹא  ָהָיה  וְּ

ַלֲעש ֹמר  אֶּ ִלשְּ ר  ת־ָכל־מִ ֹות  ֲאשֶּ ֻחֹקָתיו  וְּ ֹוָתיו  צְּ

ה   ָללֹות ָהֵאלֶּ יָך ָכל־ַהקְּ ָך ַהיֹום ּוָבאּו ָעלֶּ ַצּוְּ ָאֹנִכי מְּ

ִהִשיגּוָך׃   וְּ

ה׃ 16 ָארּור ַאָתה ַבָשדֶּ  ָארּור ַאָתה ָבִעיר וְּ
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ָך׃ 17 תֶּ ַארְּ ֲאָך ּוִמשְּ  ָארּור ַטנְּ

ִרי    18 ּופְּ ָך  נְּ ִרי־ִבטְּ פְּ ַגר אֲ ַאדְּ ָארּור  ָך שְּ יָך  ָמתֶּ ָלפֶּ

רֹות צֹאנֶָּך׃ תְּ ַעשְּ  וְּ

ָך׃ 19 ֵצאתֶּ ָארּור ַאָתה בְּ ָך וְּ ֹבאֶּ  ָארּור ַאָתה בְּ

הּוָמה    20 ת־ַהמְּ אֶּ ֵאָרה  ת־ַהמְּ אֶּ ָך  בְּ הָוה  יְּ ַשַלח  יְּ

ה ַעד   ר ַתֲעשֶּ ָך ֲאשֶּ ַלח ָידְּ ָכל־ִמשְּ ת בְּ רֶּ עֶּ ת־ַהִמגְּ אֶּ וְּ

ָך מַ  ַעד־ֲאָבדְּ ָך וְּ דְּ ֵני ֹרַע מַ   ֵהרִהָשמֶּ ר  ִמפְּ יָך ֲאשֶּ ֲעָללֶּ

ָתִני׃  ֲעַזבְּ

ָך ֵמַעל    21 ר ַעד ַכֹּלתֹו ֹאתְּ ת־ַהָדבֶּ ָך אֶּ הָוה בְּ ֵבק יְּ ַידְּ

ָתּה׃  ִרשְּ ר־ַאָתה ָבא־ָשָמה לְּ  ָהֲאָדָמה ֲאשֶּ

ת   22 קֶּ ּוַבַדלֶּ ּוַבַקַדַחת  ת  פֶּ ַבַשחֶּ הָוה  יְּ ָכה  ַיכְּ

ּוַבשִ  ב  רֶּ ּוַבחֶּ ֻחר  ּוַבֵיָרקֹודָ ּוַבַחרְּ ַעד  פֹון  ָדפּוָך  ּורְּ ן 

ָך׃  דֶּ  ָאבְּ

ץ    23 ָהָארֶּ וְּ ת  ֹחשֶּ נְּ ָך  ַעל־רֹאשְּ ר  ֲאשֶּ יָך  ָשמֶּ ָהיּו  וְּ

זֶּל׃ יָך ַברְּ תֶּ ר־ַתחְּ  ֲאשֶּ

ִמן־  24 ָעָפר  וְּ ָאָבק  ָך  צְּ ַארְּ ַטר  ת־מְּ אֶּ הָוה  יְּ ִיֵתן 

ָדְך׃ יָך ַעד ִהָשמְּ  ַהָשַמִים ֵיֵרד ָעלֶּ
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ָך    25 נְּ הָוה ִנגָ ִיתֶּ בֶּ יְּ ֵני ֹאיְּ ָחד ֵתֵצא  ף ִלפְּ ְך אֶּ רֶּ דֶּ יָך בְּ

ַזֲעָוה  ָהִייָת לְּ וְּ ָפָניו  ָרִכים ָתנּוס לְּ ָעה דְּ ִשבְּ ֵאָליו ּובְּ

ץ׃ כֹות ָהָארֶּ לְּ ֹכל ַממְּ  לְּ

ַהָשַמִים    26 ָכל־עֹוף  לְּ ַמֲאָכל  לְּ ָך  ָלתְּ ִנבְּ ָתה  ָהיְּ וְּ

ֵאין ַמֲחִריד׃ ץ וְּ ֱהַמת ָהָארֶּ בֶּ  ּולְּ

ה  27 יְּ ָכה  חִ ַיכְּ ַרִים ּובָ ָוה ִבשְּ ִמצְּ ּוַבָגָרב  ין  ֳעָפִלים 

ֵהָרֵפא׃ ר לֹא־תּוַכל לְּ ס ֲאשֶּ ָחרֶּ  ּובֶּ

הֹון ֵלָבב׃ 28 ִתמְּ ִעָּורֹון ּובְּ ִשָגעֹון ּובְּ הָוה בְּ ָכה יְּ  ַיכְּ

ַמֵשש ָהִעֵּור    29 יְּ ר  ַמֵשש ַבָצֳהַרִים ַכֲאשֶּ ָהִייָת מְּ וְּ

ת־דְּ  ִליַח אֶּ לֹא ַתצְּ הָ ָבֲאֵפָלה וְּ יָך וְּ ּוק  ִייָת ַאְך ָעשָרכֶּ

ֵאין מֹוִשיַע׃ ָגזּול ָכל־ַהָיִמים וְּ  וְּ

נֶּה   30 ָנה ַבִית ִתבְּ ָגלֶּ ִאיש ַאֵחר ִישְּ ָאֵרש וְּ ִאָשה תְּ

נּו׃ לֶּ ַחלְּ לֹא תְּ ם ִתַּטע וְּ רֶּ לֹא־ֵתֵשב בֹו כֶּ  וְּ

ָך    31 נּו ֲחֹמרְּ לֹא תֹאַכל ִממֶּ ֵעינֶּיָך וְּ ָך ָטבּוַח לְּ שֹורְּ

לֹא יָ ָגזּול ִמלְּ  יָך  ָפנֶּיָך וְּ בֶּ ֹאיְּ ֻתנֹות לְּ ָך נְּ שּוב ָלְך צֹאנְּ

ָך מֹוִשיַע׃ ֵאין לְּ  וְּ

ֵעינֶּיָך ֹראֹות    32 ַעם ַאֵחר וְּ ֻתִנים לְּ יָך נְּ ֹנתֶּ ָבנֶּיָך ּובְּ

ָך׃  ֵאל ָידֶּ ֵאין לְּ ם ָכל־ַהיֹום וְּ ָכלֹות ֲאֵליהֶּ  וְּ
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ִגיֲעָך יֹאַכל ַעם אֲ   33 ָכל־יְּ ָך וְּ ָמתְּ ִרי ַאדְּ ר לֹא־ פְּ שֶּ

ָהִייתָ יָ  ָת וְּ ָרצּוץ ָכל־ַהָיִמים׃ָדעְּ   ַרק ָעשּוק וְּ

ה׃ 34 אֶּ ר ִתרְּ ֵאה ֵעינֶּיָך ֲאשֶּ ֻשָגע ִמַמרְּ ָהִייָת מְּ  וְּ

ַעל־  35 וְּ ַכִים  ַעל־ַהִברְּ ָרע  ִחין  ִבשְּ הָוה  יְּ ָכה  ַיכְּ

ַעד   ָך וְּ לְּ ֵהָרֵפא ִמַכף ַרגְּ ר לֹא־תּוַכל לְּ ַהֹשַקִים ֲאשֶּ

ָך ֳקדֶּ  ׃ ָקדְּ

ָך  יֹוֵלְך  36 הָוה ֹאתְּ יָך   יְּ ר ָתִקים ָעלֶּ ָך ֲאשֶּ כְּ ת־ַמלְּ אֶּ וְּ

ָת ָשם   ָעַבדְּ יָך וְּ ָת ַאָתה ַוֲאֹבתֶּ ר לֹא־ָיַדעְּ ל־גֹוי ֲאשֶּ אֶּ

ן׃   ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֵעץ ָוָאבֶּ

ָהַעִמים    37 ֹכל  בְּ ִניָנה  ִלשְּ וְּ ָמָשל  לְּ ַשָמה  לְּ ָהִייָת  וְּ

הָוה שָ  ָך יְּ גְּ ַנהֶּ ר־יְּ  ָמה׃ ֲאשֶּ

נּו    ַרע ַרב תֹוִציאזֶּ   38 לֶּ סְּ ֱאֹסף ִכי ַיחְּ ַעט תֶּ ה ּומְּ ַהָשדֶּ

ה׃  בֶּ  ָהַארְּ

לֹא    39 וְּ ה  תֶּ לֹא־ִתשְּ ַיִין  וְּ ָת  ָעָבדְּ וְּ ִתַּטע  ָרִמים  כְּ

נּו ַהֹתָלַעת׃  לֶּ ֱאֹגר ִכי תֹאכְּ  תֶּ

ן לֹא ָתסּוְך    40 מֶּ שֶּ וְּ ָך  בּולֶּ ָכל־גְּ ָך בְּ יּו לְּ ִיהְּ ֵזיִתים 

ָך׃ ִכי ִישַ   ל ֵזיתֶּ
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ּובָ   41 כּו ָבִנים  ֵילְּ ִכי  ָלְך  יּו  לֹא־ִיהְּ וְּ תֹוִליד  נֹות 

ִבי׃   ַבשֶּ

ָלַצל׃ 42 ָיֵרש ַהצְּ ָך יְּ ָמתֶּ ִרי ַאדְּ ָך ּופְּ  ָכל־ֵעצְּ

ָלה   43 ָלה ָמעְּ יָך ַמעְּ ה ָעלֶּ ָך ַיֲעלֶּ בְּ ִקרְּ ר בְּ ַהֵגר ֲאשֶּ

ַאָתה ֵתֵרד ַמָּטה ָמָּטה׃  וְּ

אַ   44 ָך וְּ וְּ נּו הּוא ִיהְּ ָתה לֹא ַתלְּ הּוא ַילְּ רֹאש  וֶּ יֶּה לְּ

ָזָנב׃ יֶּה לְּ ַאָתה ִתהְּ  וְּ

ָדפּוָך    45 ּורְּ ה  ָהֵאלֶּ ָללֹות  ָכל־ַהקְּ יָך  ָעלֶּ ּוָבאּו 

הָוה  יְּ קֹול  בְּ ָת  ָשַמעְּ ִכי־לֹא  ָדְך  ִהָשמְּ ַעד  ִהִשיגּוָך  וְּ

ר ִצָּוְך׃ ֻחֹקָתיו ֲאשֶּ ֹוָתיו וְּ ֹמר ִמצְּ יָך ִלשְּ  ֱאֹלהֶּ

הָ  46 ָך לְּ וְּ מֹוֵפת יּו בְּ ֲעָך ַעד־עֹוָלם׃אֹות ּולְּ ַזרְּ  ּובְּ

יָך    47 ֱאֹלהֶּ הָוה  ת־יְּ אֶּ ָת  לֹא־ָעַבדְּ ר  ֲאשֶּ ַתַחת 

טּוב ֵלָבב ֵמֹרב ֹכל׃ ָחה ּובְּ ִשמְּ  בְּ

ָבְך    48 הָוה  יְּ נּו  חֶּ ַשלְּ יְּ ר  ֲאשֶּ יָך  בֶּ ת־ֹאיְּ אֶּ ָת  ָעַבדְּ וְּ

נָ  ר ֹכל וְּ ֹחסֶּ ֵעיֹרם ּובְּ ָצָמא ּובְּ ָרָעב ּובְּ זֶּל ַתן ֹעל בַ בְּ רְּ

ִמידֹו ֹאָתְך׃ַעל־ַצָּוא ָך ַעד ִהשְּ  רֶּ
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ץ    49 ָהָארֶּ ֵצה  ִמקְּ ֵמָרחֹוק  גֹוי  יָך  ָעלֶּ הָוה  יְּ ִיָשא 

ֹשנֹו׃ ַמע לְּ ר לֹא־ִתשְּ ר גֹוי ֲאשֶּ ה ַהָנשֶּ אֶּ ר ִידְּ  ַכֲאשֶּ

ַנַער    50 ָזֵקן וְּ ר לֹא־ִיָשא ָפִנים לְּ גֹוי ַעז ָפִנים ֲאשֶּ

 לֹא ָיֹחן׃ 

ִר וְּ   51 ָך ּוָאַכל פְּ תְּ מְּ הֶּ ָדְך  י בְּ ָך ַעד ִהָשמְּ ָמתְּ ִרי־ַאדְּ פְּ

ַגר   שְּ ָהר  ִיצְּ וְּ ִתירֹוש  ָדָגן  ָך  לְּ ִאיר  לֹא־ַישְּ ר  ֲאשֶּ

ֹרת צֹאנֶָּך ַעד ַהֲאִבידֹו ֹאָתְך׃  תְּ ַעשְּ יָך וְּ  ֲאָלפֶּ

יָך    52 ֹחֹמתֶּ ת  דֶּ רֶּ ַעד  יָך  ָערֶּ ָכל־שְּ בְּ ָך  לְּ ֵהַצר  וְּ

ֹבהֹות   ַאתָ ַהגְּ ר  ֲאשֶּ ֻצרֹות  ַהבְּ ָבהֵ וְּ ֹבֵטַח  ָכל־ה  בְּ ן 

ר   ֲאשֶּ ָך  צְּ ָכל־ַארְּ בְּ יָך  ָערֶּ ָכל־שְּ בְּ ָך  לְּ ֵהַצר  וְּ ָך  צֶּ ַארְּ

יָך ָלְך׃  הָוה ֱאֹלהֶּ  ָנַתן יְּ

ר    53 יָך ֲאשֶּ ֹנתֶּ ּובְּ ָבנֶּיָך  ַשר  בְּ ָך  נְּ ִרי־ִבטְּ פְּ ָת  ָאַכלְּ וְּ

ָמצֹוק ָמצֹור ּובְּ יָך בְּ הָוה ֱאֹלהֶּ ָך יְּ ר־ָיִציק    ָנַתן־לְּ ֲאשֶּ

בֶּ  ָך ֹאיְּ  ָך׃ לְּ

ָאִחיו  ָהִאיש    54 ֹאד ֵתַרע ֵעינֹו בְּ ָעֹנג מְּ הֶּ ָך וְּ ָהַרְך בְּ

ר יֹוִתיר׃  ר ָבָניו ֲאשֶּ יֶּתֶּ ת ֵחיקֹו ּובְּ ֵאשֶּ  ּובְּ
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יֹאֵכל    55 ר  ֲאשֶּ ָבָניו  ַשר  ִמבְּ ם  ֵמהֶּ ַאַחד  לְּ ִמֵתת 

ר ָמצֹוק ֲאשֶּ ָמצֹור ּובְּ ִאיר־לֹו ֹכל בְּ ִלי ִהשְּ ָיִציק    ִמבְּ

ָך בְּ  ָך ֹאִיבְּ יָך׃לְּ ָערֶּ  ָכל־שְּ

ָלּה    56 ָתה ַכף־ַרגְּ ר לֹא־ִנסְּ ָהֲענָֻגה ֲאשֶּ ָך וְּ ָהַרָכה בְּ

ִאיש   ַעֵנג ּוֵמֹרְך ֵתַרע ֵעיָנּה בְּ ץ ֵמִהתְּ ַהֵצג ַעל־ָהָארֶּ

ִבָתּה׃ ָנּה ּובְּ  ֵחיָקּה ּוִבבְּ

יָה    57 לֶּ ָיָתּה ַהיֹוֵצת ִמֵבין ַרגְּ ִשלְּ ר  ּובְּ ָבנֶּיָה ֲאשֶּ ּובְּ

ִכי־תֹ  ר־ֵתֵלד  ֹחסֶּ בְּ ֵלם  ָמצֹור  אכְּ בְּ ר  ַבָסתֶּ ֹכל 

יָך׃ ָערֶּ ָך ִבשְּ ָך ֹאִיבְּ ר ָיִציק לְּ ָמצֹוק ֲאשֶּ  ּובְּ

ֵרי ַהתֹוָרה    58 ת־ָכל־ִדבְּ ֹמר ַלֲעשֹות אֶּ ִאם־לֹא ִתשְּ

ת־ַהֵשם   אֶּ ָאה  ִירְּ לְּ ַהזֶּה  ר  ַבֵספֶּ תּוִבים  ַהכְּ ַהזֹאת 

בָ  הָוה אֱ ַהִנכְּ ַהנֹוָרא ַהזֶּה ֵאת יְּ יָך׃ ד וְּ  ֹלהֶּ

הִ   59 ָך  וְּ עֶּ ַזרְּ ַמכֹות  ֵאת  וְּ ָך  ת־ַמֹכתְּ אֶּ הָוה  יְּ ָלא  פְּ

ֱאָמִנים׃  נֶּ נֱֶּאָמנֹות ָוֳחָלִים ָרִעים וְּ ֹדלֹות וְּ  ַמכֹות גְּ

ָת    60 ר ָיֹגרְּ ַרִים ֲאשֶּ ֵוה ִמצְּ ָך ֵאת ָכל־ַמדְּ ֵהִשיב בְּ וְּ

קּו ָבְך׃  ָדבְּ ם וְּ ֵניהֶּ  ִמפְּ

ָכל־ַמָכה ֲאשֶּ   61 ר  ר לֹא ָכתּוב בְּ ַגם ָכל־ֳחִלי וְּ ֵספֶּ

ָדְך׃ יָך ַעד ִהָשמְּ הָוה ָעלֶּ ֵלם יְּ  ַהתֹוָרה ַהזֹאת ַיעְּ
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ם    62 ֱהִייתֶּ ר  ֲאשֶּ ַתַחת  ָעט  מְּ ֵתי  ִבמְּ ם  תֶּ ַארְּ ִנשְּ וְּ

הָוה   יְּ קֹול  בְּ ָת  ָשַמעְּ ִכי־לֹא  ָלֹרב  ַהָשַמִים  ֵבי  כֹוכְּ כְּ

יָך׃   ֱאֹלהֶּ

הָ   63 הָוה ֲעֵליכֶּ וְּ ר־ָשש יְּ תְּ ָיה ַכֲאשֶּ ֵהיִטיב אֶּ ם  ם לְּ כֶּ

ַהֲאִביד   ם לְּ הָוה ֲעֵליכֶּ ם ֵכן ָיִשיש יְּ כֶּ תְּ בֹות אֶּ ַהרְּ ּולְּ

ָהֲאָדָמה   ֵמַעל  ם  תֶּ ִנַסחְּ וְּ ם  כֶּ תְּ אֶּ ִמיד  ַהשְּ ּולְּ ם  כֶּ תְּ אֶּ

ָתּה׃  ִרשְּ ר־ַאָתה ָבא־ָשָמה לְּ  ֲאשֶּ

ָכל־ָהַעִמים    64 הָוה בְּ ָך יְּ ֱהִפיצְּ ַעד־וֶּ ץ וְּ ֵצה ָהָארֶּ ִמקְּ

ֵצה ָהָארֶּ  ָת שָ קְּ ָעַבדְּ ר לֹא־ץ וְּ ם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֲאשֶּ

ן׃ יָך ֵעץ ָוָאבֶּ ָת ַאָתה ַוֲאֹבתֶּ  ָיַדעְּ

ַכף־   65 יֶּה ָמנֹוַח לְּ לֹא־ִיהְּ ִגיַע וְּ ּוַבגֹוִים ָהֵהם לֹא ַתרְּ

ֵעיַנִים   יֹון  ִכלְּ וְּ ַרָגז  ֵלב  ָשם  ָך  לְּ הָוה  יְּ ָנַתן  וְּ ָך  לֶּ ַרגְּ

ש׃ וְּ   ַדֲאבֹון ָנפֶּ

ַחיֶּ   66 ָהיּו  לְּ וְּ ֻלִאים  תְּ ָלה יָך  ַליְּ ָת  ּוָפַחדְּ ד  ִמנֶּגֶּ ָך 

ַחיֶּיָך׃ לֹא ַתֲאִמין בְּ יֹוָמם וְּ  וְּ

ב תֹאַמר ִמי־   67 רֶּ ב ּוָבעֶּ רֶּ ר תֹאַמר ִמי־ִיֵתן עֶּ ַבֹבקֶּ

ֵאה ֵעינֶּיָך   ָחד ּוִמַמרְּ ר ִתפְּ ָך ֲאשֶּ ָבבְּ ר ִמַפַחד לְּ ִיֵתן ֹבקֶּ

ר תִ  ה׃ ֲאשֶּ אֶּ  רְּ
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מִ   68 הָוה  יְּ ָך  ֱהִשיבְּ ָבֳאנִ וֶּ ַרִים  ר  צְּ ֲאשֶּ ְך  רֶּ ַבדֶּ יֹות 

ם   תֶּ ַמַכרְּ ִהתְּ וְּ ֹאָתּה  ִלרְּ עֹוד  לֹא־ֹתִסיף  ָך  לְּ ִתי  ָאַמרְּ

ֵאין ֹקנֶּה׃ ָפחֹות וְּ ִלשְּ יָך ַלֲעָבִדים וְּ בֶּ ֹאיְּ   ָשם לְּ

ה   69 ת־ֹמשֶּ הָוה אֶּ ר־ִצָּוה יְּ ִרית ֲאשֶּ ֵרי ַהבְּ ה ִדבְּ ֵאלֶּ

רֹ  ץִלכְּ רֶּ אֶּ ָרֵאל בְּ ֵני ִישְּ ת־בְּ ַבד   ת אֶּ ִרית    מֹוָאב ִמלְּ ַהבְּ

ֹחֵרב׃  ר־ָכַרת ִאָתם בְּ   ֲאשֶּ

 https://adilsoncardoso.com/ 

 

Deuteronômio Capítulo 29  

ם    1 ֲאֵלהֶּ ר  ַויֹאמֶּ ָרֵאל  ל־ָכל־ִישְּ אֶּ ה  ֹמשֶּ ָרא  ַוִיקְּ

ָעָשה   ר  ָכל־ֲאשֶּ ֵאת  ם  ִאיתֶּ רְּ ם  ם  ַאתֶּ ֵעיֵניכֶּ לְּ הָוה  יְּ

ץ  רֶּ אֶּ צֹו׃ בְּ ָכל־ַארְּ ָכל־ֲעָבָדיו ּולְּ ֹעה ּולְּ ַפרְּ ַרִים לְּ  ִמצְּ

ָהֹאֹתת ַהמַ   2 ֵעינֶּיָך  ָראּו  ר  ֲאשֶּ ֹדֹלת  ַהגְּ סֹות 

ֹדִלים ָהֵהם׃  ִתים ַהגְּ ַהֹמפְּ  וְּ

אֹות    3 ֵעיַנִים ִלרְּ וְּ ָלַדַעת  ם ֵלב  הָוה ָלכֶּ לֹא־ָנַתן יְּ וְּ

ֹמַע ַעד הַ  ַנִים ִלשְּ ָאזְּ  יֹום ַהזֶּה׃וְּ

https://adilsoncardoso.com/
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אֶּ   4 לֹא־ָבלּו ָואֹוֵלְך  ָבר  ַבִמדְּ ָשָנה  ָבִעים  ַארְּ ם  כֶּ תְּ

ֹמֵתיכֶּ  ָך׃ַשלְּ לֶּ ָתה ֵמַעל ַרגְּ ָך לֹא־ָבלְּ ַנַעלְּ ם וְּ  ם ֵמֲעֵליכֶּ

ַמַען    5 ם לְּ ִתיתֶּ ֵשָכר לֹא שְּ ַיִין וְּ ם וְּ תֶּ ם לֹא ֲאַכלְּ חֶּ לֶּ

ם׃ הָוה ֱאֹלֵהיכֶּ עּו ִכי ֲאִני יְּ  ֵתדְּ

בֹון  ל־ַהָמקֹום ַהזֶּה ַוֵיֵצא  ַוָתֹבאּו אֶּ   6 שְּ ְך־חֶּ לֶּ ִסיֹחן מֶּ

ָראֵתנ ְך־ַהָבָשן ִלקְּ לֶּ עֹוג מֶּ ָחָמה ַוַנֵכם׃וְּ  ּו ַלִמלְּ

ַלָגִדי   7 ַנֲחָלה ָלראּוֵבִני וְּ ָנּה לְּ ָצם ַוִנתְּ ת־ַארְּ ַוִנַקח אֶּ

ַנִשי׃  ט ַהמְּ ַלֲחִצי ֵשבֶּ  וְּ

8   ֹ ַהז ִרית  ַהבְּ ֵרי  ת־ִדבְּ אֶּ ם  תֶּ ַמרְּ ם  ּושְּ ַוֲעִשיתֶּ את 

ַמעַ  ר ַתֲעשּון׃ֹאָתם לְּ ִכילּו ֵאת ָכל־ֲאשֶּ   ן ַתשְּ

ִנצָ   9 ם  ם  ַאתֶּ ֱאֹלֵהיכֶּ הָוה  יְּ ֵני  ִלפְּ ם  כֶּ ֻכלְּ ַהיֹום  ִבים 

ִאיש   ֹכל  ם  ֵריכֶּ ֹשטְּ וְּ ם  ֵניכֶּ ִזקְּ ם  ֵטיכֶּ ִשבְּ ם  ָראֵשיכֶּ

ָרֵאל׃   ִישְּ

ב מַ   10 רֶּ קֶּ ר בְּ ָך ֲאשֶּ ֵגרְּ ם וְּ ֵשיכֶּ ם נְּ כֶּ ֲחנֶּיָך ֵמֹחֵטב  ַטפְּ

יָך ַעד יָך׃   ֵעצֶּ  ֹשֵאב ֵמימֶּ

יָך    11 ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ ִרית  ִבבְּ ָך  רְּ ָעבְּ ר  לְּ ֲאשֶּ ָאָלתֹו  ּובְּ

ָך ַהיֹום׃ יָך ֹכֵרת ִעמְּ הָוה ֱאֹלהֶּ  יְּ
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יֶּה־  12 הּוא ִיהְּ ָעם וְּ ָך ַהיֹום לֹו לְּ ַמַען ָהִקים־ֹאתְּ לְּ

נִ  ר  ַכֲאשֶּ וְּ ר־ָלְך  ִדבֶּ ר  ַכֲאשֶּ ֵלאֹלִהים  ָך  ַבע  לְּ שְּ

ָר  ַאבְּ יָך לְּ ַיֲעֹקב׃ַלֲאֹבתֶּ ָחק ּולְּ ִיצְּ  ָהם לְּ

אָ   13 ם  כֶּ ַבדְּ לְּ ם  כֶּ ִאתְּ לֹא  ִרית וְּ ת־ַהבְּ אֶּ ֹכֵרת  ֹנִכי 

ת־ָהָאָלה ַהזֹאת׃ אֶּ  ַהזֹאת וְּ

ֵני    14 נֹו ֹפה ִעָמנּו ֹעֵמד ַהיֹום ִלפְּ ר יֶּשְּ ת־ֲאשֶּ ִכי אֶּ

ר ֵאינֶּנּו ֹפה עִ  ֵאת ֲאשֶּ הָוה ֱאֹלֵהינּו וְּ  ָמנּו ַהיֹום׃יְּ

ץ  ִכי־ַאתֶּ   15 רֶּ אֶּ בְּ נּו  ר־ָיַשבְּ ֲאשֶּ ֵאת  ם  תֶּ ַדעְּ יְּ ם 

אֵ  וְּ ָרִים  ר  ִמצְּ ֲאשֶּ ַהגֹוִים  ב  רֶּ קֶּ בְּ נּו  ר־ָעַברְּ ֲאשֶּ ת 

ם׃ תֶּ  ֲעַברְּ

ן    16 בֶּ ם ֵעץ ָואֶּ ֵאת ִגֻלֵליהֶּ ם וְּ ת־ִשקּוֵציהֶּ אּו אֶּ ַוִתרְּ

ם׃  ר ִעָמהֶּ ָזָהב ֲאשֶּ ף וְּ סֶּ  כֶּ

בָ   17 ן־ֵיש  מִ פֶּ אֹו  אֹו־ִאָשה  ִאיש  ם  אֹו־כֶּ ָפָחה  שְּ

ה יְּ ֵמִעם  ַהיֹום  ֹפנֶּה  ָבבֹו  לְּ ר  ֲאשֶּ ט  ֱאֹלֵהינּו  ֵשבֶּ ָוה 

ם   ָבכֶּ ן־ֵיש  פֶּ ָהֵהם  ַהגֹוִים  ת־ֱאֹלֵהי  ַלֲעֹבד אֶּ ת  כֶּ ָללֶּ

ַלֲעָנה׃  ה רֹאש וְּ ש ֹפרֶּ  ֹשרֶּ
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בָ   18 ִהתְּ ֵרי ָהָאָלה ַהזֹאת וְּ ת־ִדבְּ עֹו אֶּ ָשמְּ ָהָיה בְּ ֵרְך  וְּ

ָשלֹו ֵלאֹמר  ָבבֹו  ִלִבי  ִבלְּ ִררּות  ִבשְּ ִכי  יֶּה־ִלי  ִיהְּ ם 

פ ַמַען סְּ ֵמָאה׃ֵאֵלְך לְּ ת־ַהצְּ  ֹות ָהָרָוה אֶּ

הָוה    19 ַשן ַאף־יְּ ֹלַח לֹו ִכי ָאז יֶּעְּ הָוה סְּ ה יְּ לֹא־יֹאבֶּ

ָכל־ָהָאָלה  בֹו  ָצה  ָרבְּ וְּ ַההּוא  ָבִאיש  ָאתֹו  ִקנְּ וְּ

ר הַ  תּוָבה ַבֵספֶּ מ ַהכְּ ת־שְּ הָוה אֶּ ֹו ִמַתַחת  זֶּה ּוָמָחה יְּ

 ַהָשָמִים׃ 

ָרָעה מִ   20 הָוה לְּ ִדילֹו יְּ ִהבְּ ֹכל וְּ ָרֵאל כְּ ֵטי ִישְּ ֹכל ִשבְּ

ר ַהתֹוָרה ַהזֶּה׃ ֵספֶּ תּוָבה בְּ ִרית ַהכְּ  ָאלֹות ַהבְּ

ָיקּומּו    21 ר  ֲאשֶּ ם  ֵניכֶּ בְּ ָהַאֲחרֹון  ַהדֹור  ָאַמר  וְּ

ִרי ַהָנכְּ ם וְּ חֹוקָ  ֵמַאֲחֵריכֶּ ץ רְּ רֶּ ר ָיבֹא ֵמאֶּ ָראּו  ֲאשֶּ ה וְּ

יָה אֲ  ת־ַתֲחֻלאֶּ אֶּ ץ ַהִהוא וְּ ת־ַמכֹות ָהָארֶּ ר־ִחָלה  אֶּ שֶּ

הָוה ָבּה׃  יְּ

לֹא    22 ָצּה לֹא ִתָזַרע וְּ ֵרָפה ָכל־ַארְּ ַלח שְּ ִרית ָומֶּ ָגפְּ

ֹדם   סְּ ֵפַכת  ַמהְּ כְּ ב  ָכל־ֵעשֶּ ָבּה  ה  לֹא־ַיֲעלֶּ וְּ ִמַח  ַתצְּ

ּוצְּ  ָמה  ַאדְּ הוָ ַוֲעֹמָרה  יְּ ָהַפְך  ר  ֲאשֶּ ַאפֹו  ֹבִיים  בְּ ה 

 ּוַבֲחָמתֹו׃

ַעל־מֶּ   23 ָכל־ַהגֹוִים  רּו  ָאמְּ ָכָכה  וְּ הָוה  יְּ ָעָשה  ה 

ה ֳחִרי ָהַאף ַהָגדֹול ַהזֶּה׃ ץ ַהזֹאת מֶּ  ָלָארֶּ
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הָוה ֱאֹלֵהי    24 ִרית יְּ ת־בְּ בּו אֶּ ר ָעזְּ רּו ַעל ֲאשֶּ ָאמְּ וְּ

הֹוצִ  בְּ ִעָמם  ָכַרת  ר  ֲאשֶּ ץ  ֲאֹבָתם  רֶּ ֵמאֶּ ֹאָתם  יאֹו 

ָרִים  ׃ִמצְּ

ַתחֲ   25 דּו ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַוִישְּ ַוַיַעבְּ כּו  ם  ַוֵילְּ ּוּו ָלהֶּ

ם׃ לֹא ָחַלק ָלהֶּ ָדעּום וְּ ר לֹא־יְּ  ֱאֹלִהים ֲאשֶּ

יָה   26 ָעלֶּ ָהִביא  לְּ ַהִהוא  ץ  ָבָארֶּ הָוה  יְּ ַוִיַחר־ַאף 

ר ַהזֶּה׃ תּוָבה ַבֵספֶּ ָלָלה ַהכְּ ת־ָכל־ַהקְּ  אֶּ

אַ   27 ֵמַעל  הָוה  יְּ ֵשם  ֵחָמה  ַוִיתְּ ּובְּ ַאף  בְּ ָמָתם  דְּ

ִלֵכם אֶּ  ף ָגדֹול ַוַישְּ צֶּ קֶּ ת ַכיֹום ַהזֶּה׃ּובְּ רֶּ ץ ַאחֶּ רֶּ  ל־אֶּ

ָבֵנינּו    28 ֹלת ָלנּו ּולְּ ַהִנגְּ ָתֹרת ַליהָוה ֱאֹלֵהינּו וְּ ַהִנסְּ

ֵרי ַהתֹוָרה ַהזֹאת׃ ת־ָכל־ִדבְּ   ַעד־עֹוָלם ַלֲעשֹות אֶּ

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Deuteronômio Capítulo 30  

ה    1 ָהֵאלֶּ ָבִרים  ָכל־ַהדְּ יָך  ָעלֶּ ִכי־ָיֹבאּו  ָהָיה  וְּ ס 

ָרָכה   ל־ַהבְּ ָפנֶּיָך ַוֲהֵשֹבָת אֶּ ר ָנַתִתי לְּ ָלָלה ֲאשֶּ ַהקְּ וְּ

ִהִדיֲחָך ר  ֲאשֶּ ָכל־ַהגֹוִים  בְּ ָך  ָבבֶּ יָך  לְּ ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ  

 ָשָמה׃

https://adilsoncardoso.com/
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הָוה    2 ַעד־יְּ ָת  ַשבְּ ֹכל וְּ כְּ ֹקלֹו  בְּ ָת  ָשַמעְּ וְּ יָך  ֱאֹלהֶּ

ָך   ָבבְּ ָכל־לְּ בְּ ּוָבנֶּיָך  ַאָתה  ַהיֹום  ָך  ַצּוְּ מְּ ר־ָאֹנִכי  ֲאשֶּ

ָך׃ ּובְּ  שֶּ  ָכל־ַנפְּ

ָשב    3 וְּ ָך  ִרֲחמֶּ וְּ ָך  בּותְּ ת־שְּ אֶּ יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ ָשב  וְּ

ִמָכל־ָהעַ  ָך  צְּ ִקבֶּ יָך  וְּ ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ ָך  ֱהִפיצְּ ר  ֲאשֶּ ִמים 

 ָשָמה׃

ָך    4 צְּ ַקבֶּ יְּ ִמָשם  ַהָשָמִים  ֵצה  ִבקְּ ִנַדֲחָך  יֶּה  ִאם־ִיהְּ

ָך׃  יָך ּוִמָשם ִיָקחֶּ הָוה ֱאֹלהֶּ  יְּ

הֱ   5 שּו  וֶּ ר־ָירְּ ֲאשֶּ ץ  ל־ָהָארֶּ אֶּ יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ ִביֲאָך 

בְּ  ִהרְּ ָך וְּ ֵהיִטבְּ ָתּה וְּ יָך ִויִרשְּ יָך׃ֲאֹבתֶּ  ָך ֵמֲאֹבתֶּ

ָבבְּ   6 ת־לְּ אֶּ יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ ָך  ּוָמל  עֶּ ַזרְּ ַבב  ת־לְּ אֶּ וְּ ָך 

ָכל־ ּובְּ ָך  ָבבְּ ָכל־לְּ בְּ יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  ת־יְּ אֶּ ַאֲהָבה  לְּ

ַמַען ַחיֶּיָך׃  ָך לְּ שְּ  ַנפְּ

ה ַעל־   7 ָהֵאלֶּ יָך ֵאת ָכל־ָהָאלֹות  הָוה ֱאֹלהֶּ יְּ ָנַתן  וְּ

ָדפ ר רְּ יָך ֲאשֶּ אֶּ ַעל־ֹשנְּ יָך וְּ בֶּ  ּוָך׃ֹאיְּ

הָוה  8 קֹול יְּ ָת בְּ ָשַמעְּ ַאָתה ָתשּוב וְּ ת־  וְּ ָעִשיָת אֶּ וְּ

ָך ַהיֹום׃  ַצּוְּ ר ָאֹנִכי מְּ ֹוָתיו ֲאשֶּ  ָכל־ִמצְּ
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ֹכל מַ   9 יָך בְּ הָוה ֱאֹלהֶּ ָך יְּ הֹוִתירְּ ִרי  וְּ ָך ִבפְּ ָידֶּ ֲעֵשה 

ִכי   טֹוָבה  לְּ ָך  ָמתְּ ַאדְּ ִרי  ּוִבפְּ ָך  תְּ מְּ הֶּ בְּ ִרי  ּוִבפְּ ָך  נְּ ִבטְּ

ַעל־ ָישּוב   ר־ָשש  ַכֲאשֶּ טֹוב  לְּ יָך  ָעלֶּ ָלשּוש  הָוה  יְּ

יָך׃ אֲ   ֹבתֶּ

ֹוָתיו    10 ֹמר ִמצְּ יָך ִלשְּ הָוה ֱאֹלהֶּ קֹול יְּ ַמע בְּ ִכי ִתשְּ

הַ  ר  ֵספֶּ בְּ תּוָבה  ַהכְּ ֻחֹקָתיו  ָתשּוב  וְּ ִכי  ַהזֶּה  תֹוָרה 

ָך׃ שֶּ ָכל־ַנפְּ ָך ּובְּ ָבבְּ ָכל־לְּ יָך בְּ הָוה ֱאֹלהֶּ ל־יְּ   אֶּ

ָך ַהיֹום לֹא־ ִכי ַהמִ   11 ַצּוְּ ר ָאֹנִכי מְּ ָוה ַהזֹאת ֲאשֶּ צְּ

ֹחָקה ִהוא׃ לֹא רְּ ָך וְּ ֵלאת ִהוא ִממְּ  ִנפְּ

ָמה    12 ה־ָלנּו ַהָשַמיְּ לֹא ַבָשַמִים ִהוא ֵלאֹמר ִמי ַיֲעלֶּ

ָנה׃וְּ  ַנֲעשֶּ ִמֵענּו ֹאָתּה וְּ ַישְּ ָה ָלנּו וְּ  ִיָקחֶּ

ר ַלָים ִהוא ֵלאֹמר ִמי יַ   13 לֹא־ֵמֵעבֶּ ל־וְּ ֲעָבר־ָלנּו אֶּ

יַ  ָה ָלנּו וְּ ִיָקחֶּ ר ַהָים וְּ ָנה׃ֵעבֶּ ַנֲעשֶּ ִמֵענּו ֹאָתּה וְּ  שְּ

ָך    14 ָבבְּ ּוִבלְּ ִפיָך  בְּ ֹאד  מְּ ַהָדָבר  יָך  ֵאלֶּ ִכי־ָקרֹוב 

  ַלֲעֹשתֹו׃

ת־ַהּטֹוב   15 אֶּ ת־ַהַחִיים וְּ ָפנֶּיָך ַהיֹום אֶּ ֵאה ָנַתִתי לְּ רְּ

ת־ָהָרע׃ אֶּ ת וְּ ת־ַהָמוֶּ אֶּ  וְּ
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הָוה ֲאשֶּ   16 ת־יְּ אֶּ ַאֲהָבה  לְּ ַהיֹום  ָך  ַצּוְּ מְּ ָאֹנִכי  ר 

ֻחֹקָתיו  אֱ  וְּ ֹוָתיו  ִמצְּ ֹמר  ִלשְּ וְּ ָרָכיו  ִבדְּ ת  כֶּ ָללֶּ יָך  ֹלהֶּ

ָך ּוֵבַרכְּ ָרִביָת  וְּ ָחִייָת  וְּ ָפָטיו  יָך  ּוִמשְּ ֱאֹלהֶּ הָוה  יְּ  

ָתּה׃ ִרשְּ ר־ַאָתה ָבא־ָשָמה לְּ ץ ֲאשֶּ  ָבָארֶּ

17   ֹ ל וְּ ָך  ָבבְּ לְּ נֶּה  ִאם־ִיפְּ ָת  וְּ ִנַדחְּ וְּ ָמע  ִתשְּ א 

ַתֲחִויָת ֵלאֹלִהים ִהשְּ ָתם׃  וְּ  ֲאֵחִרים ַוֲעַבדְּ

לֹא־  18 תֹאֵבדּון  ָאֹבד  ִכי  ַהיֹום  ם  ָלכֶּ ִתי  ִהַגדְּ

ָיִמים ַעל־ָהֲאדָ  ת־ַתֲאִריֻכן  ר ַאָתה ֹעֵבר אֶּ ָמה ֲאשֶּ

ָתּה׃  ִרשְּ ֵדן ָלבֹא ָשָמה לְּ  ַהַירְּ

אֶּ   19 ַהיֹום  ם  ָבכֶּ ץ  ַהִעיֹדִתי  ת־ָהָארֶּ אֶּ וְּ ת־ַהָשַמִים 

נָ  ת  ַהָמוֶּ וְּ ָלָלה  ַהַחִיים  ַהקְּ וְּ ָרָכה  ַהבְּ ָפנֶּיָך  לְּ ַתִתי 

ָך׃  עֶּ ַזרְּ יֶּה ַאָתה וְּ ַמַען ִתחְּ ָת ַבַחִיים לְּ  ּוָבַחרְּ

אַ   20 ֹקלֹו  לְּ בְּ ֹמַע  ִלשְּ יָך  ֱאֹלהֶּ הָוה  ת־יְּ אֶּ ֲהָבה 

יָך ְך ָימֶּ ֹארֶּ ָקה־בֹו ִכי הּוא ַחיֶּיָך וְּ ָדבְּ ת ַעל־  ּולְּ בֶּ ָלשֶּ

ַלאֲ  הָוה  יְּ ַבע  ִנשְּ ר  ֲאשֶּ ָרָהם  ָהֲאָדָמה  ַאבְּ לְּ יָך  ֹבתֶּ

ם׃ ַיֲעֹקב ָלֵתת ָלהֶּ ָחק ּולְּ ִיצְּ   לְּ

 https://adilsoncardoso.com/ 
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Deuteronômio Capítulo 31 

ה    1 ְך ֹמשֶּ ָבִרים ָהאֵ ַוֵילֶּ ת־ַהדְּ ַדֵבר אֶּ ל־ָכל־ַויְּ ה אֶּ לֶּ

ָרֵאל׃   ִישְּ

ָאֹנִכי    2 ָשָנה  ִרים  שְּ עֶּ וְּ ן־ֵמָאה  בֶּ ם  ֲאֵלהֶּ ר  ַויֹאמֶּ

ָלבֹוא ַויהָוה ָאַמר ֵאַלי  ַהיֹום לֹא־אּוַכל עֹוד   ָלֵצאת וְּ

ֵדן ַהזֶּה׃  ת־ַהַירְּ  לֹא ַתֲעֹבר אֶּ

ָפנֶּיָך הּוא־  3 יָך הּוא ֹעֵבר לְּ הָוה ֱאֹלהֶּ ת־ יְּ ִמיד אֶּ ַישְּ

הֹוֻשַע הּוא ֹעֵבר  ַהגֹוִים ָהֵאלֶּ  ָתם יְּ ָפנֶּיָך ִויִרשְּ ה ִמלְּ

הָוה׃  ר יְּ ר ִדבֶּ ָפנֶּיָך ַכֲאשֶּ  לְּ

ָלהֶּ   4 הָוה  יְּ ָעָשה  עֹוג  וְּ ּולְּ ִסיחֹון  לְּ ָעָשה  ר  ַכֲאשֶּ ם 

ִמיד ֹאָתם׃ ר ִהשְּ ָצם ֲאשֶּ ַארְּ ֵכי ָהֱאֹמִרי ּולְּ  ַמלְּ

נֵ   5 ִלפְּ הָוה  יְּ ָתָנם  ָכל־ּונְּ כְּ ם  ָלהֶּ ם  ַוֲעִשיתֶּ ם  יכֶּ

ם׃  כֶּ תְּ ר ִצִּויִתי אֶּ ָוה ֲאשֶּ  ַהִמצְּ

ם    6 ֵניהֶּ ִמפְּ צּו  ַאל־ַתַערְּ וְּ אּו  ַאל־ִתירְּ צּו  ִאמְּ וְּ קּו  ִחזְּ

הוָ  יְּ לֹא  ִכי  וְּ ָך  פְּ ַירְּ לֹא  ִעָמְך  ַהֹהֵלְך  יָך הּוא  ֱאֹלהֶּ ה 

ָך׃ בֶּ   ַיַעזְּ

ר ֵאָליו   7 ַויֹאמֶּ ה ִליהֹוֻשַע  ָרא ֹמשֶּ ֵעיֵני ָכל־  ַוִיקְּ לְּ

ָרֵאל ֲחַזק ת־ָהָעם ַהזֶּה    ִישְּ ֱאָמץ ִכי ַאָתה ָתבֹוא אֶּ וֶּ
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ם   הָוה ַלֲאֹבָתם ָלֵתת ָלהֶּ ַבע יְּ ר ִנשְּ ץ ֲאשֶּ ל־ָהָארֶּ אֶּ

ַאתָ  ָנה אֹוָתם׃ וְּ ִחילֶּ  ה ַתנְּ

לֹא    8 ִעָמְך  יֶּה  ִיהְּ הּוא  ָפנֶּיָך  לְּ ַהֹהֵלְך  הּוא  ַויהָוה 

ָך לֹא בֶּ לֹא ַיַעזְּ ָך וְּ פְּ לֹא ֵתָחת׃ ַירְּ  ִתיָרא וְּ

ל־ַוִיכְּ   9 אֶּ ָנּה  ַוִיתְּ ַהזֹאת  ת־ַהתֹוָרה  אֶּ ה  ֹמשֶּ ֹתב 

יְּ  ִרית  בְּ ת־ֲארֹון  אֶּ ִאים  ַהֹנשְּ ֵלִוי  ֵני  בְּ הָוה  ַהֹכֲהִנים 

ָרֵאל׃  ֵני ִישְּ ל־ָכל־ִזקְּ אֶּ  וְּ

ָשִנים    10 ַבע  שֶּ ִמֵקץ  ֵלאֹמר  אֹוָתם  ה  ֹמשֶּ ַצו  ַויְּ

ִמּטָ  ַנת ַהשְּ ֹמֵעד שְּ ַחג ַהֻסכֹות׃ בְּ  ה בְּ

בֹו  11 הָוה  בְּ יְּ ֵני  ת־פְּ אֶּ ֵלָראֹות  ָרֵאל  ָכל־ִישְּ א 

ת־ַהתֹוָרה  אֶּ ָרא  ִתקְּ ָחר  ִיבְּ ר  ֲאשֶּ ַבָמקֹום  יָך  ֱאֹלהֶּ

 ֹ ם׃ַהז ֵניהֶּ ָאזְּ ָרֵאל בְּ ד ָכל־ִישְּ  את נֶּגֶּ

ָך    12 ֵגרְּ ַהַּטף וְּ ַהָנִשים וְּ ת־ָהָעם ָהֲאָנִשים וְּ ֵהל אֶּ ַהקְּ

ר ִבשְּ  עּו ּולְּ ֲאשֶּ מְּ ַמַען ִישְּ יָך לְּ אּו  ָערֶּ ָירְּ דּו וְּ מְּ ַמַען ִילְּ

ֵרי   ת־ָכל־ִדבְּ רּו ַלֲעשֹות אֶּ ָשמְּ ם וְּ הָוה ֱאֹלֵהיכֶּ ת־יְּ אֶּ

 ַהתֹוָרה ַהזֹאת׃

ָאה    13 ִירְּ דּו לְּ ָלמְּ עּו וְּ מְּ עּו ִישְּ ר לֹא־ָידְּ ם ֲאשֶּ ֵניהֶּ ּובְּ

ַחיִ  ם  ַאתֶּ ר  ֲאשֶּ ָכל־ַהָיִמים  ם  ֱאֹלֵהיכֶּ הָוה  ת־יְּ ים  אֶּ



132 

 

ר ַאתֶּ  ֵדן ָשָמה  ַעל־ָהֲאָדָמה ֲאשֶּ ת־ַהַירְּ ִרים אֶּ ם ֹעבְּ

ָתּה׃ ִרשְּ   לְּ

יָך ָלמּות    14 ָימֶּ בּו  ֵהן ָקרְּ ה  ל־ֹמשֶּ הָוה אֶּ יְּ ר  ַויֹאמֶּ

נּו  קְּ  ַוֲאַצּוֶּ מֹוֵעד  ל  ֹאהֶּ בְּ בּו  ַיצְּ ִהתְּ וְּ הֹוֻשַע  ת־יְּ אֶּ ָרא 

ֹאהֶּ  בּו בְּ ַיצְּ ה ִויהֹוֻשַע ַוִיתְּ ְך ֹמשֶּ  ל מֹוֵעד׃ַוֵילֶּ

בָ   15 הָוה  יְּ ַעמּוד ַוֵיָרא  ַוַיֲעֹמד  ָעָנן  ַעמּוד  בְּ ל  ֹאהֶּ

ל׃ ַתח ָהֹאהֶּ ָעָנן ַעל־פֶּ   הֶּ

ה ִהנְּ   16 ל־ֹמשֶּ הָוה אֶּ ר יְּ יָך  ַויֹאמֶּ ָך ֹשֵכב ִעם־ֲאֹבתֶּ

ר   ץ ֲאשֶּ ָזָנה ַאֲחֵרי ֱאֹלֵהי ֵנַכר־ָהָארֶּ ָקם ָהָעם ַהזֶּה וְּ וְּ

בֹו   ִקרְּ בְּ ָבא־ָשָמה  ִריהּוא  ת־בְּ אֶּ ֵהֵפר  וְּ ִתי  ַוֲעָזַבִני 

ר ָכַרִתי ִאתֹו׃  ֲאשֶּ

ִתי   17 ַתרְּ ִהסְּ ִתים וְּ ָחָרה ַאִפי בֹו ַביֹום־ַההּוא ַוֲעַזבְּ וְּ

ָצרֹות   ָצֻאהּו ָרעֹות ַרבֹות וְּ ֱאֹכל ּומְּ ָהָיה לֶּ ם וְּ ָפַני ֵמהֶּ

ִבי   ִקרְּ ָאַמר ַביֹום ַההּוא ֲהלֹא ַעל ִכי־ֵאין ֱאֹלַהי בְּ וְּ

ה׃מְּ   ָצאּוִני ָהָרעֹות ָהֵאלֶּ

ִתיר 18 ֵתר ַאסְּ ָאֹנִכי ַהסְּ ָפַני ַביֹום ַההּוא ַעל ָכל־  וְּ

ל־ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים׃  ר ָעָשה ִכי ָפָנה אֶּ  ָהָרָעה ֲאשֶּ
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ָדּה    19 ַלמְּ וְּ ת־ַהִשיָרה ַהזֹאת  ם אֶּ ָלכֶּ בּו  ַעָתה ִכתְּ וְּ

ַמעַ  לְּ ם  ִפיהֶּ בְּ ִשיָמּה  ָרֵאל  ֵני־ִישְּ ת־בְּ יֶּה־ִלי אֶּ ִתהְּ ן 

ֵני ַהִשיָרה הַ  ֵעד ִבבְּ ָרֵאל׃ זֹאת לְּ  ִישְּ

ִתי    20 ַבעְּ ר־ִנשְּ ֲאשֶּ ל־ָהֲאָדָמה  אֶּ נּו  ִכי־ֲאִביאֶּ

ָדֵשן ּוָפָנה   ָשַבע וְּ ָאַכל וְּ ַבש וְּ ַלֲאֹבָתיו ָזַבת ָחָלב ּודְּ

ת־ אֶּ ֵהֵפר  וְּ ִנֲאצּוִני  וְּ ַוֲעָבדּום  ֲאֵחִרים  ל־ֱאֹלִהים  אֶּ

ִריִתי׃   בְּ

ֹאתֹו    21 אןָ  צֶּ ִכי־ִתמְּ ָהָיה  ָצרֹווְּ וְּ ַרבֹות  ת  ָרעֹות 

ִתָשַכח   לֹא  ִכי  ֵעד  לְּ ָפָניו  לְּ ַהזֹאת  ַהִשיָרה  ָתה  ָענְּ וְּ

ה   ֹעשֶּ הּוא  ר  ֲאשֶּ רֹו  ת־ִיצְּ אֶּ ִתי  ָיַדעְּ ִכי  עֹו  ַזרְּ ִמִפי 

ִתי׃ ָבעְּ ר ִנשְּ ץ ֲאשֶּ ל־ָהָארֶּ נּו אֶּ ם ֲאִביאֶּ רֶּ טֶּ  ַהיֹום בְּ

תֹ   22 ַהזֹאַוִיכְּ ת־ַהִשיָרה  אֶּ ה  ֹמשֶּ ַההּוא  ב  ַביֹום  ת 

ָרֵאל׃ ַויְּ  ֵני ִישְּ ת־בְּ ָדּה אֶּ  ַלמְּ

ֱאָמץ ִכי    23 ר ֲחַזק וֶּ הֹוֻשַע ִבן־נּון ַויֹאמֶּ ת־יְּ ַצו אֶּ ַויְּ

ר־ ֲאשֶּ ץ  ל־ָהָארֶּ אֶּ ָרֵאל  ִישְּ ֵני  ת־בְּ אֶּ ָתִביא  ַאָתה 

יֶּה ִעָמְך׃  הְּ ָאֹנִכי אֶּ ם וְּ ִתי ָלהֶּ ַבעְּ  ִנשְּ

ה ִלכְּ   24 ַכלֹות ֹמשֶּ ִהי כְּ ֵרי הַ ַויְּ ת־ִדבְּ תֹוָרה־ֹתב אֶּ

ר ַעד ֻתָמם׃   ַהזֹאת ַעל־ֵספֶּ
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הָוה   25 ִרית־יְּ ֵאי ֲארֹון בְּ ִוִים ֹנשְּ ת־ַהלְּ ה אֶּ ַצו ֹמשֶּ ַויְּ

 ֵלאֹמר׃ 

ם ֹאתֹו ִמַצד   26 תֶּ ַשמְּ ר ַהתֹוָרה ַהזֶּה וְּ ָלֹקַח ֵאת ֵספֶּ

ם הָוה ֱאֹלֵהיכֶּ ִרית־יְּ ֵעד׃   ֲארֹון בְּ ָך לְּ ָהָיה־ָשם בְּ  וְּ

תִ   27 ה  ִכי ָאֹנִכי ָיַדעְּ ָך ַהָקשֶּ פְּ ת־ָערְּ אֶּ ָך וְּ יְּ רְּ ת־מֶּ י אֶּ

ֹהָוה   ם ִעם־יְּ ִרים ֱהִיתֶּ ם ַהיֹום ַממְּ ִני ַחי ִעָמכֶּ עֹודֶּ ֵהן בְּ

ַאף ִכי־ַאֲחֵרי מֹוִתי׃  וְּ

ם    28 ֵטיכֶּ ִשבְּ ֵני  ת־ָכל־ִזקְּ אֶּ ֵאַלי  ִהילּו  ַהקְּ

ם ַוֲאדַ  ֵריכֶּ ֹשטְּ בָ וְּ ם ֵאת ַהדְּ ֵניהֶּ ָאזְּ ָרה בְּ ה  בְּ ִרים ָהֵאלֶּ

ָאעִ  ץ׃ וְּ ת־ָהָארֶּ אֶּ ת־ַהָשַמִים וְּ  יָדה ָבם אֶּ

ִחתּון   29 ַתשְּ ֵחת  ִכי־ַהשְּ מֹוִתי  ַאֲחֵרי  ִתי  ָיַדעְּ ִכי 

ָקָראת   וְּ ם  כֶּ תְּ אֶּ ִצִּויִתי  ר  ֲאשֶּ ְך  רֶּ ִמן־ַהדֶּ ם  תֶּ ַסרְּ וְּ

ַאֲחִרית ַהָיִמים ִכי־תַ  ם ָהָרָעה בְּ כֶּ תְּ ת־ָהַרע אֶּ ֲעשּו אֶּ

ֵעיֵני יְּ  ִעיסֹו בְּ בְּ ַהכְּ ם׃ הָוה לְּ ֵדיכֶּ  ַמֲעֵשה יְּ

ֵרי    30 ת־ִדבְּ ָרֵאל אֶּ ַהל ִישְּ ֵני ָכל־קְּ ָאזְּ ה בְּ ַדֵבר ֹמשֶּ ַויְּ

  ַהִשיָרה ַהזֹאת ַעד ֻתָמם׃

https://adilsoncardoso.com/ 
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Deuteronômio Capítulo 32 

ץ ִאמְּ ַהֲאִזינּו ַהשָ   1 ַמע ָהָארֶּ ִתשְּ ֵרי־ַמִים ַוֲאַדֵבָרה וְּ

 ִפי׃

ִחי ִתַזל ַכּטַ   2 ִעיִרם  ַיֲעֹרף ַכָמָטר ִלקְּ ָרִתי ִכשְּ ל ִאמְּ

ב׃ ִביִבים ֲעֵלי־ֵעשֶּ ִכרְּ א וְּ שֶּ  ֲעֵלי־דֶּ

ל ֵלאֹלֵהינּו׃ 3 ָרא ָהבּו ֹגדֶּ קְּ הָוה אֶּ  ִכי ֵשם יְּ

ָרָכי  4 ָכל־דְּ ִכי  ָפֳעלֹו  ָתִמים  ֵאל  ַהצּור  ָפט  ִמשְּ ו 

ל ַצדִ  ֵאין ָעוֶּ ָיָשר הּוא׃ ֱאמּוָנה וְּ  יק וְּ

ֹתל׃ ִשֵחת לֹו לֹא ָבָניו מּוָמם   5 ַתלְּ  דֹור ִעֵקש ּופְּ

לֹא ָחָכם ֲהלֹוא־  6 לּו־זֹאת ַעם ָנָבל וְּ מְּ הָוה ִתגְּ ֲה־ַליְּ

נֶָּך׃  ֹכנְּ ָך ַויְּ  הּוא ָאִביָך ָקנֶָּך הּוא ָעשְּ

ִבינּו  7 עֹוָלם  מֹות  יְּ ֹכר  ַאל  זְּ שְּ דֹור־ָודֹור  נֹות  שְּ  

יַ  רּו ָלְך׃ָאִביָך וְּ יֹאמְּ ֵקנֶּיָך וְּ ָך זְּ  ֵגדְּ

לְּ   8 עֶּ ֵחל  ַהנְּ ַיֵצב  בְּ ָאָדם  ֵני  בְּ ִרידֹו  ַהפְּ בְּ גֹוִים  יֹון 

ָרֵאל׃ ֵני ִישְּ ַפר בְּ ִמסְּ ֻבֹלת ַעִמים לְּ  גְּ

ל ַנֲחָלתֹו׃ 9 בֶּ ֹהָוה ַעמֹו ַיֲעֹקב חֶּ ק יְּ  ִכי ֵחלֶּ
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ָצֵאהּו    10 ִשֹמןִימְּ יְּ ֵלל  יְּ ֹתהּו  ּובְּ ָבר  ִמדְּ ץ  רֶּ אֶּ   בְּ

ֵנהּו  בֹונְּ הּו יְּ נְּ בֶּ ֹסבְּ ִאישֹון ֵעינֹו׃ יְּ הּו כְּ נְּ רֶּ  ִיצְּ

ָנָפיו    11 ֹרש כְּ ַרֵחף ִיפְּ ר ָיִעיר ִקנֹו ַעל־גֹוָזָליו יְּ נֶּשֶּ כְּ

ָרתֹו׃  בְּ  ִיָקֵחהּו ִיָשֵאהּו ַעל־אֶּ

ֵאין ִעמֹו ֵאל  12 נּו וְּ חֶּ הָוה ָבָדד ַינְּ  ֵנָכר׃ יְּ

ץ  13 ִכֵבהּו ַעל־ָבמֹוֵתי ָארֶּ נּוֹבת ָשָדי  ַויֹאַכל    ַירְּ תְּ

ִמיש צּור׃ ן ֵמַחלְּ מֶּ שֶּ ַלע וְּ ַבש ִמסֶּ  ַוֵיִנֵקהּו דְּ

ֵאיִלים    14 ב ָכִרים וְּ ַאת ָבָקר ַוֲחֵלב צֹאן ִעם־ֵחלֶּ מְּ חֶּ

ַדם־ֵעָנב   יֹות ִחָּטה וְּ ב ִכלְּ ַעתּוִדים ִעם־ֵחלֶּ ֵני־ָבָשן וְּ בְּ

ר׃ִתשְּ  ה־ָחמֶּ  תֶּ

ֻשרּון ַויִ   15 ַמן יְּ ָעט ָשמַ ַוִישְּ ָת ָעִביָת ָכִשיָת ַוִיֹּטש  בְּ נְּ

ֻשָעתֹו׃ ַנֵבל צּור יְּ  ֱאלֹוַה ָעָשהּו ַויְּ

ִעיֻסהּו׃ 16 תֹוֵעֹבת ַיכְּ ָזִרים בְּ ִנֻאהּו בְּ  ַיקְּ

ָדעּום    17 יְּ לֹא  ֱאֹלִהים  ֱאֹלַה  לֹא  ַלֵשִדים  חּו  בְּ ִיזְּ

ם ׃ ֲחָדִשים ִמקָ  ָערּום ֲאֹבֵתיכֶּ  ֹרב ָבאּו לֹא שְּ

ָלדְּ  18 ָך׃ צּור יְּ לֶּ ֹחלְּ ַכח ֵאל מְּ ִשי ַוִתשְּ  ָך תֶּ

ֹנָתיו׃ 19 ָאץ ִמַכַעס ָבָניו ּובְּ הָוה ַוִינְּ א יְּ  ַוַירְּ



137 

 

ה ָמה ַאֲחִריָתם    20 אֶּ רְּ ם אֶּ ִתיָרה ָפַני ֵמהֶּ ר ַאסְּ ַויֹאמֶּ

ֻפֹכת ֵהָמה ָבִנים לֹא־אֵ   ֻמן ָבם׃ ִכי דֹור ַתהְּ

לֹא־ֵאל ִכעֲ   21 אּוִני בְּ ם ַוֲאִני  סּוִני בְּ ֵהם ִקנְּ ֵליהֶּ ַהבְּ

ִעיֵסם׃  גֹוי ָנָבל ַאכְּ לֹא־ָעם בְּ ִניֵאם בְּ  ַאקְּ

ִתית   22 אֹול ַתחְּ ַאִפי ַוִתיַקד ַעד־שְּ ָחה בְּ ִכי־ֵאש ָקדְּ

ֵדי ָהִרים׃  ַלֵהט מֹוסְּ ץ ִויֻבָלּה ַותְּ רֶּ  ַותֹאַכל אֶּ

ה ָעֵלימֹו 23 פֶּ ה־ָבם׃ ַאסְּ   ָרעֹות ִחַצי ֲאַכלֶּ

ָר   24 ֵזי  ֻחמֵ מְּ ּולְּ ן־ ָעב  שֶּ וְּ ִריִרי  מְּ ב  טֶּ קֶּ וְּ ף  שֶּ רֶּ י 

ֵהמֹות ֲאַשַלח־ָבם ִעם־ֲחַמת ֹזֲחֵלי ָעָפר׃  בְּ

ב ּוֵמֲחָדִרים ֵאיָמה ַגם־ָבחּור   25 רֶּ ל־חֶּ ַשכֶּ ִמחּוץ תְּ

תּוָלה יֹוֵנק ִעם־ִאיש ֵשיָבה׃   ַגם־בְּ

ִתי ַאפְּ  26 ָרם׃ ָאַמרְּ ִביָתה ֵמֱאנֹוש ִזכְּ ם ַאשְּ  ֵאיהֶּ

ַכעַ   27 ן־לּוֵלי  פֶּ ָצֵרימֹו  רּו  ַנכְּ ן־יְּ פֶּ ָאגּור  אֹוֵיב  ס 

הָוה ָפַעל ָכל־זֹאת׃ לֹא יְּ רּו ָיֵדינּו ָרָמה וְּ  יֹאמְּ

בּוָנה׃ 28 ם תְּ ֵאין ָבהֶּ  ִכי־גֹוי ֹאַבד ֵעצֹות ֵהָמה וְּ

ִכילּו זֹאת ָיִבינּו לְּ  29 מּו ַישְּ  ַאֲחִריָתם׃לּו ָחכְּ
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לֶּ   30 אֶּ ָחד  אֶּ ֹדף  ִירְּ ַניִ ֵאיָכה  ּושְּ ָבָבה  ף  רְּ ָיִניסּו  ם 

ִגיָרם׃  ָכָרם ַויהָוה ִהסְּ  ִאם־לֹא ִכי־צּוָרם מְּ

ִליִלים׃ 31 ֵבינּו פְּ ֹאיְּ צּוֵרנּו צּוָרם וְּ  ִכי לֹא כְּ

ֲעָנֵבמֹו    32 ֲעֹמָרה  ֹמת  ָנם ּוִמַשדְּ ַגפְּ ֹדם  ן סְּ פֶּ ִכי־ִמגֶּ

ֵבי־רֹוש אַ  ֹרֹרת ָלמֹו׃ִענְּ ֹלת מְּ כְּ  שְּ

ָזר׃ִנם ֵייָנם ֲחַמת ַתִני 33 ָתִנים ַאכְּ רֹאש פְּ  וְּ

ֹרָתי׃ 34 אֹוצְּ  ֲהלֹא־הּוא ָכֻמס ִעָמִדי ָחֻתם בְּ

ָלם ִכי ָקרֹוב יֹום    35 ֵעת ָתמּוט ַרגְּ ִשֵלם לְּ ִלי ָנָקם וְּ

ָחש ֲעִתֹדת ָלמֹו׃   ֵאיָדם וְּ

ַעל  36 הָוה ַעמֹו וְּ ה  ִכי־ָיִדין יְּ אֶּ נֶָּחם ִכי ִירְּ ־ֲעָבָדיו ִיתְּ

ָעזּוב׃ִכי־ָאזְּ  ס ָעצּור וְּ פֶּ אֶּ  ַלת ָיד וְּ

ָאַמר ֵאי ֱאֹלֵהימֹו צּור ָחָסיּו בֹו׃  37  וְּ

ִסיָכם    38 נְּ ֵיין  תּו  ִישְּ יֹאֵכלּו  ָבֵחימֹו  זְּ ב  ֵחלֶּ ר  ֲאשֶּ

ָרה׃ ם ִסתְּ ִהי ֲעֵליכֶּ ם יְּ ֻרכֶּ זְּ ַיעְּ  ָיקּומּו וְּ

אּו ַעָתה ִכי ֲאִני ֲאנִ   39 ֵאין ֱאֹלִהים ִעָמִדי  רְּ י הּוא וְּ

ִמָיִדי  ֲאִני ָאמִ  ֵאין  וְּ ָפא  רְּ ַוֲאִני אֶּ ִתי  ָמַחצְּ ַוֲאַחיֶּה  ית 

 ַמִציל׃
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ָאֹנִכי    40 ַחי  ִתי  ָאַמרְּ וְּ ָיִדי  ל־ָשַמִים  אֶּ ָשא  ִכי־אֶּ

ֹעָלם׃  לְּ

ָיִדי    41 ָפט  ִמשְּ בְּ תֹאֵחז  וְּ ִבי  ַחרְּ ַרק  בְּ ִאם־ַשנֹוִתי 

ַאי ֲאַשֵלם׃ ָאִשיב ָנָקם לְּ  ַשנְּ ִלמְּ  ָצָרי וְּ

כִ   42 ִמַדם  ַאשְּ ָבָשר  תֹאַכל  ִבי  ַחרְּ וְּ ִמָדם  ִחַצי  יר 

עֹות אֹוֵיב׃  ָיה ֵמרֹאש ַפרְּ ִשבְּ  ָחָלל וְּ

ָנָקם    43 וְּ ִיקֹום  ַדם־ֲעָבָדיו  ִכי  ַעמֹו  גֹוִים  ִנינּו  ַהרְּ

ָמתֹו ַעמֹו׃ ר ַאדְּ ִכפֶּ ָצָריו וְּ   ָיִשיב לְּ

ת־ָכל־ִדבְּ   ַוָיבֹא   44 אֶּ ַדֵבר  ַויְּ ה  ַהשִ ֹמשֶּ יָרה־ֵרי 

הֹוֵשַע ִבן־נּון׃  ֵני ָהָעם הּוא וְּ ָאזְּ  ַהזֹאת בְּ

ל־   45 ה אֶּ ָבִרים ָהֵאלֶּ ת־ָכל־ַהדְּ ַדֵבר אֶּ ה לְּ ַכל ֹמשֶּ ַויְּ

ָרֵאל׃   ָכל־ִישְּ

ָבִרים    46 ָכל־ַהדְּ לְּ ם  כֶּ ַבבְּ לְּ ִשימּו  ם  ֲאֵלהֶּ ר  ַויֹאמֶּ

ֵמִעיד ָאֹנִכי  ר  ַצּוֻם    ֲאשֶּ תְּ ר  ֲאשֶּ ַהיֹום  ם  ת־ ָבכֶּ אֶּ

נֵ  ַהתֹוָרה  בְּ ֵרי  ת־ָכל־ִדבְּ אֶּ ַלֲעשֹות  ֹמר  ִלשְּ ם  יכֶּ

 ַהזֹאת׃
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ם    47 ַחֵייכֶּ ִכי־הּוא  ם  ִמכֶּ הּוא  ֵרק  לֹא־ָדָבר  ִכי 

ם   ר ַאתֶּ ּוַבָדָבר ַהזֶּה ַתֲאִריכּו ָיִמים ַעל־ָהֲאָדָמה ֲאשֶּ

ֵדן ָשָמה לְּ  ת־ַהַירְּ ִרים אֶּ ָתּה׃ֹעבְּ   ִרשְּ

הוָ   48 יְּ ַדֵבר  ל־ֹמשֶּ ַויְּ אֶּ ַהזֶּה  ה  ַהיֹום  ם  צֶּ עֶּ בְּ ה 

 ֵלאֹמר׃ 

ר    49 ֲאשֶּ בֹו  ַהר־נְּ ַהזֶּה  ָהֲעָבִרים  ל־ַהר  אֶּ ֲעֵלה 

ץ   רֶּ ת־אֶּ ֵאה אֶּ ֵרחֹו ּורְּ ֵני יְּ ר ַעל־פְּ ץ מֹוָאב ֲאשֶּ רֶּ אֶּ בְּ

ָרֵאל ַלֲאֻחָזה׃ ֵני ִישְּ ר ֲאִני ֹנֵתן ִלבְּ ַנַען ֲאשֶּ  כְּ

ה ָשמָ ּומֻ   50 ר ַאָתה ֹעלֶּ ֵהאָ ת ָבָהר ֲאשֶּ ל־ ה וְּ ֵסף אֶּ

ף   ַוֵיָאסֶּ ָהָהר  ֹהר  בְּ ָאִחיָך  ַאֲהֹרן  ר־ֵמת  ַכֲאשֶּ יָך  ַעמֶּ

ל־ַעָמיו׃  אֶּ

ֵמי־   51 ָרֵאל בְּ ֵני ִישְּ תֹוְך בְּ ם ִבי בְּ תֶּ ַעלְּ ר מְּ ַעל ֲאשֶּ

ם   תֶּ לֹא־ִקַדשְּ ר  ֲאשֶּ ַעל  ַבר־ִצן  ִמדְּ ָקֵדש  ִריַבת  מְּ

ָרֵאל׃ אֹוִתי בְּ  ֵני ִישְּ  תֹוְך בְּ

גֶּ   52 ִמנֶּ ָשָמה לֹא ָתבֹוא  ִכי  וְּ ץ  ת־ָהָארֶּ ה אֶּ אֶּ ד ִתרְּ

ָרֵאל׃ ֵני ִישְּ ר־ֲאִני ֹנֵתן ִלבְּ ץ ֲאשֶּ ל־ָהָארֶּ   אֶּ

https://adilsoncardoso.com/ 
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Deuteronômio Capítulo 33  

ָרָכה  1 ַהבְּ זֹאת  ָהֱאֹלִהים    וְּ ִאיש  ה  ֵבַרְך ֹמשֶּ ר  ֲאשֶּ

ֵני מֹותֹו׃ ָרֵאל ִלפְּ ֵני ִישְּ ת־בְּ  אֶּ

הָוה ִמסִ   2 ָזַרח ִמֵשִעיר ָלמֹו הֹוִפיַע יַני ָבא וְּ ַויֹאַמר יְּ

ָדת   ֵאשְּ ִמיִמינֹו  ש  ֹקדֶּ ֹבת  ֵמִרבְּ ָאָתה  וְּ ָפאָרן  ֵמַהר 

 ָלמֹו׃

ָך   3 ָידֶּ בְּ ֹדָשיו  ָכל־קְּ ַעִמים  ֹחֵבב  ֻתכּו    ַאף  ֵהם  וְּ

יָך׃  ֹרתֶּ ָך ִיָשא ִמַדבְּ לֶּ ַרגְּ  לְּ

ִהַלת יַ  4 ה מֹוָרָשה קְּ  ֲעֹקב׃ תֹוָרה ִצָּוה־ָלנּו ֹמשֶּ

ַיַחד  ַויְּ   5 ָעם  ָראֵשי  ַאֵסף  ִהתְּ בְּ ְך  לֶּ מֶּ ִביֻשרּון  ִהי 

ָרֵאל׃ ֵטי ִישְּ  ִשבְּ

ָפר׃  6 ָתיו ִמסְּ ַאל־ָיֹמת ִויִהי מְּ אּוֵבן וְּ ִחי רְּ   יְּ

ִלי  7 זֹאת  הּוָדה  וְּ יְּ קֹול  הָוה  יְּ ַמע  שְּ ַויֹאַמר  הּוָדה 

ֵעזֶּר   נּו ָיָדיו ָרב לֹו וְּ ִביאֶּ ל־ַעמֹו תְּ אֶּ יֶּה׃וְּ   ִמָצָריו ִתהְּ

ר    8 ָך ֲאשֶּ ִאיש ֲחִסידֶּ יָך לְּ אּורֶּ יָך וְּ ֵלִוי ָאַמר ֻתמֶּ ּולְּ

ִריָבה׃  ִריֵבהּו ַעל־ֵמי מְּ ַמָסה תְּ  ִנִסיתֹו בְּ
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ִאמ  9 ָאִביו ּולְּ ָחיו לֹא  ָהֹאֵמר לְּ ת־אֶּ אֶּ ִאיִתיו וְּ ֹו לֹא רְּ

ָך ּובְּ  ָרתֶּ רּו ִאמְּ ת־ָבנֹו לֹא ָיָדע ִכי ָשמְּ אֶּ ָך  ִהִכיר וְּ ִריתְּ

ֹצרּו׃   ִינְּ

ָרֵאל    10 ִישְּ לְּ ָך  תֹוָרתְּ וְּ ַיֲעֹקב  לְּ יָך  ָפטֶּ ִמשְּ יֹורּו 

ָך׃  חֶּ בְּ ָכִליל ַעל־ִמזְּ ָך וְּ ַאפֶּ טֹוָרה בְּ  ָיִשימּו קְּ

הָוה ֵחילֹו ּופֹ   11 ַנִים  ָבֵרְך יְּ ַחץ ָמתְּ ה מְּ צֶּ ַעל ָיָדיו ִתרְּ

קּומּון׃ ָאיו ִמן־יְּ ַשנְּ   ָקָמיו ּומְּ

ָאַמר  12 ָיִמן  ִבנְּ ִישְּ   לְּ ֹהָוה  יְּ ִדיד  ָעָליו יְּ ַטח  ָלבֶּ ֹכן 

ֵתיָפיו ָשֵכן׃   ֹחֵפף ָעָליו ָכל־ַהיֹום ּוֵבין כְּ

ד ָשַמִים    13 גֶּ צֹו ִממֶּ ֹהָוה ַארְּ ת יְּ כֶּ ֹברֶּ יֹוֵסף ָאַמר מְּ ּולְּ

ת ָתַחת׃ ִמּטָ  צֶּ הֹום ֹרבֶּ  ל ּוִמתְּ

ָרִחים׃  14 ש יְּ רֶּ ד גֶּ גֶּ ש ּוִממֶּ בּוֹאת ָשמֶּ ד תְּ גֶּ  ּוִממֶּ

ֵרי־קֶּ  15 עֹות עֹוָלם׃ּוֵמרֹאש ַהרְּ ד ִגבְּ גֶּ ם ּוִממֶּ  דֶּ

נֶּה    16 סְּ ִני  ֹשכְּ צֹון  ּורְּ ֹלָאּה  ּומְּ ץ  רֶּ אֶּ ד  גֶּ ּוִממֶּ

ָחיו׃ ִזיר אֶּ ֹקד נְּ ָקדְּ רֹאש יֹוֵסף ּולְּ  ָתבֹואָתה לְּ
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ם    17 ָניו ָבהֶּ ֵאם ַקרְּ ֵני רְּ ַקרְּ כֹור שֹורֹו ָהָדר לֹו וְּ בְּ

ֵסי ָדו ַאפְּ ַנַגח ַיחְּ בֹו ַעִמים יְּ ֵהם ִרבְּ ץ וְּ ַרִים  ־ָארֶּ פְּ ת אֶּ

ה׃ ַנשֶּ ֵפי מְּ ֵהם ַאלְּ   וְּ

ִיָששָכר    18 וְּ ָך  ֵצאתֶּ בּוֻלן בְּ זְּ ַמח  ָאַמר שְּ בּוֻלן  ִלזְּ וְּ

יָך׃  ֹאָהלֶּ  בְּ

שָ   19 ָראּו  ַהר־ִיקְּ ִכי  ַעִמים  ק  דֶּ ֵחי־צֶּ ִזבְּ חּו  בְּ ִיזְּ ם 

מּוֵני חֹול׃  פּוֵני טְּ ַפע ַיִמים ִייָנקּו ּושְּ  שֶּ

ָגד    20 חִ ּולְּ ָטַרף  ָאַמר ָברּוְך ַמרְּ ָלִביא ָשֵכן וְּ יב ָגד כְּ

ֹקד׃ רֹוַע ַאף־ָקדְּ  זְּ

ֹחֵקק ָספּון    21 ַקת מְּ לְּ א ֵראִשית לֹו ִכי־ָשם חֶּ ַוַירְּ

ַקת   ָפָטיו ִעם־ַוֵיֵתא ָראֵשי ָעם ִצדְּ הָוה ָעָשה ּוִמשְּ יְּ

ָרֵאל׃   ִישְּ

ֵיה  22 ָדן ָאַמר ָדן גּור ַארְּ ַזֵנק ִמן־ַהָבָשן׃ּולְּ  יְּ

נַ   23 ַכת  ּולְּ ַבע ָרצֹון ּוָמֵלא ִברְּ ָתִלי שְּ ָתִלי ָאַמר ַנפְּ פְּ

ָרָשה׃ ָדרֹום יְּ הָוה ָים וְּ   יְּ

ִהי    24 יְּ ָאֵשר  ִמָבִנים  ָברּוְך  ָאַמר  ָאֵשר  צּוי  ּולְּ רְּ

לֹו׃ ן ַרגְּ מֶּ ֹטֵבל ַבשֶּ ָחיו וְּ  אֶּ
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יָ  25 יָך ּוכְּ ָעלֶּ ת ִמנְּ ֹחשֶּ זֶּל ּונְּ ָך׃ ַברְּ אֶּ יָך ָדבְּ  מֶּ

ַגֲאָותֹו    ֵאין ָכֵאל   26 ָך ּובְּ רֶּ זְּ עֶּ ֻשרּון ֹרֵכב ָשַמִים בְּ יְּ

ָחִקים׃   שְּ

ש    27 ָגרֶּ ֹרֹעת עֹוָלם ַויְּ ם ּוִמַתַחת זְּ דֶּ ֹעָנה ֱאֹלֵהי קֶּ מְּ

ֵמד׃ ִמָפנֶּיָך אֹוֵיב  ר ַהשְּ  ַויֹאמֶּ

רֶּ   28 ל־אֶּ ַטח ָבָדד ֵעין ַיֲעֹקב אֶּ ָרֵאל בֶּ ֹכן ִישְּ ץ  ַוִישְּ

ִתירֹוש ַאף־ָשָמיו  פּו ָטל׃ָדָגן וְּ  ַיַערְּ

ָרֵאל ִמי ָכמֹוָך ַעם נֹוַשע ַביהָוה ָמֵגן    29 יָך ִישְּ רֶּ ַאשְּ

ָלְך  יָך  בֶּ ֹאיְּ ִיָכֲחשּו  וְּ ָך  ַגֲאָותֶּ ב  רֶּ ר־חֶּ ַוֲאשֶּ ָך  רֶּ זְּ   עֶּ

ֹרְך׃  ַאָתה ַעל־ָבמֹוֵתימֹו ִתדְּ   וְּ

https://adilsoncardoso.com/ 

 

 Deuteronômio Capítulo 34  

ב  1 נְּ ל־ַהר  אֶּ מֹוָאב  ֹבת  ֵמַערְּ ה  ֹמשֶּ רֹאש  ַוַיַעל  ֹו 

ת־ הָוה אֶּ ֵאהּו יְּ ֵרחֹו ַוַירְּ ֵני יְּ ר ַעל־פְּ ָגה ֲאשֶּ ָכל־ ַהִפסְּ

ָעד ַעד־ָדן׃  ת־ַהִגלְּ ץ אֶּ  ָהָארֶּ
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ֵאת    2 ה וְּ ַנשֶּ ַרִים ּומְּ פְּ ץ אֶּ רֶּ ת־אֶּ אֶּ ָתִלי וְּ ֵאת ָכל־ַנפְּ וְּ

ץ   רֶּ הּוָדה ַעד ַהָים ָהַאֲחרֹון׃ ָכל־אֶּ  יְּ

עַ   3 ִבקְּ ת־ַהִכָכר  אֶּ וְּ ב  ת־ַהנֶּגֶּ אֶּ ִעיר  וְּ ֵרחֹו  יְּ ת 

ָמִרים ַעד־ֹצַער׃   ַהתְּ

הָ   4 זֹאת  ֵאָליו  הָוה  יְּ ר  ִתי  ַויֹאמֶּ ַבעְּ ִנשְּ ר  ֲאשֶּ ץ  ָארֶּ

נֶָּנה   תְּ אֶּ ֲעָך  ַזרְּ לְּ ֵלאֹמר  ַיֲעֹקב  ּולְּ ָחק  ִיצְּ לְּ ָרָהם  ַאבְּ לְּ

ֵעינֶּי ִאיִתיָך בְּ רְּ ָשָמה לֹא ַתֲעֹבר׃הֶּ  ָך וְּ

ץ מ 5 רֶּ אֶּ הָוה בְּ ד־יְּ בֶּ ה עֶּ ֹוָאב ַעל־ִפי  ַוָיָמת ָשם ֹמשֶּ

הָוה׃  יְּ

מּול  6 מֹוָאב  ץ  רֶּ אֶּ בְּ ַבַגיְּ  ֹאתֹו  ֹבר  עֹור   ַוִיקְּ פְּ ֵבית 

ֻבָרתֹו ַעד ַהיֹום ַהזֶּה׃ ת־קְּ לֹא־ָיַדע ִאיש אֶּ  וְּ

מֹ   7 ִרים ָשָנה בְּ שְּ עֶּ ן־ֵמָאה וְּ ה בֶּ תֹו לֹא־ָכֲהָתה ּוֹמשֶּ

לֹא־ָנס ֵלֹחה׃  ֵעינֹו וְּ

אֶּ   8 ָרֵאל  ִישְּ ֵני  בְּ כּו  מֹוָאב  ַוִיבְּ ֹבת  ַערְּ בְּ ה  ת־ֹמשֶּ

ִכי ֵאבֶּ  ֵמי בְּ מּו יְּ ֹלִשים יֹום ַוִיתְּ ה׃שְּ  ל ֹמשֶּ

ה    9 ָמה ִכי־ָסַמְך ֹמשֶּ ִויהֹוֻשַע ִבן־נּון ָמֵלא רּוַח ָחכְּ

ֵאָליו   עּו  מְּ ַוִישְּ ָעָליו  ת־ָיָדיו  ַוַיֲעשּו  אֶּ ָרֵאל  ֵני־ִישְּ בְּ

ה׃ ת־ֹמשֶּ הָוה אֶּ ר ִצָּוה יְּ  ַכֲאשֶּ
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10   ֹ ל ר  וְּ ֲאשֶּ ה  ֹמשֶּ כְּ ָרֵאל  ִישְּ בְּ עֹוד  ָנִביא  א־ָקם 

הָוה ָפִני ָדעֹו יְּ ל־ָפִנים׃יְּ  ם אֶּ

הָוה    11 יְּ ָלחֹו  שְּ ר  ֲאשֶּ ִתים  ַהמֹופְּ וְּ ָכל־ָהֹאתֹות  לְּ

ּולְּ  ֹעה  ַפרְּ לְּ ָרִים  ִמצְּ ץ  רֶּ אֶּ בְּ ָכל־ֲעָבָדיו ַלֲעשֹות 

צֹו׃ ָכל־ַארְּ  ּולְּ

ֹכל ַהמֹו  12 ֹכל ַהָיד ַהֲחָזָקה ּולְּ ר  ּולְּ ָרא ַהָגדֹול ֲאשֶּ

ָרֵאל ֵעיֵני ָכל־ִישְּ ה לְּ  ׃ָעָשה ֹמשֶּ

https://adilsoncardoso.com/ 
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